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ABSTRAK 

 

PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma) merupakan anak perusahaan PT. Telkom Indonesia, Tbk yang bergerak 

dalam bidang jasa building management dan outsourcing di lingkungan telkom. Selama ini pengelolaan data 

activity dan pelanggan indihome pada PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma) masih dilakukan secara manual, 

yaitu penginputan data masih menggunakan microsoft excel sebagai media penyimpanan. Ini dikarenakan belum 

adanya sistem aplikasi pengelolaan data yang mengatur pengolahan data activity dan pelanggan pada PT. 

Sandhy Putra Makmur (Sypuma), mulai dari beberapa data aktivitas seperti data door to door, open table, 

absensi, pencapaian target hingga pelanggan. Hal inilah yang menimbulkan beberapa permasalahan yang 

berdampak terhadap sales force di Sypuma cabang Banjarmasin. Untuk mengatasi permasalahan yang ada maka 

diperlukan adanya sistem aplikasi yang dapat mengumpulkan data, mengolah, menyimpan, melihat kembali 

serta tidak mudah hilang atau terkena virus. Diharapkan sistem ini dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan pada PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma). Aplikasi yang digunakan dalam pembuatan penelitian 

ini adalah menggunakan PHP Framework CodeIgniter dan Database MySQL. Hasil akhir dari penelitian ini 

adalah terciptanya aplikasi yang dapat membantu PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma) dalam pengelolaan data 

activity, data pelanggan, data absensi, data paket, data pencapaian, dan juga data reward. 
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ABSTRACT 

 

PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma) is a subsidiary of PT. Telkom Indonesia, Tbk which is engaged in building 

management and outsourcing services in the Telkom environment. So far, the management of activity data and 

indihome customers at PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma) is still done manually, that is, data input is still 

using Microsoft Excel as storage media. This is because there is no data management application system that 

regulates the processing of activity and customer data at PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma), starting from 

several activity data such as door to door data, open tables, attendance, target achievement to customers. This 

has caused several problems that have an impact on the sales force at the Sypuma Banjarmasin branch. To 

overcome the existing problems, it is necessary to have an application system that can collect data, process, 

store, look back and is not easily lost or exposed to viruses. It is hoped that this system can provide solutions to 

problems at PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma). The application used in making this research is using PHP 

Framework CodeIgniter and MySQL Database. The final result of this research is the creation of an application 

that can help PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma) in managing activity data, customer data, attendance data, 

package data, achievement data, and also reward data. 
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PENDAHULUAN 

PT. Sandhy Putra Makmur adalah salah satu anak usaha dari PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, 

didirikan pada tahun 1989 bergerak dalam bidang Building Management, Outsourcing, dan Telecommunication 

Services berbasis Teknologi Informasi yang didukung oleh para profesional yang kompeten dibidangnya serta 

memiliki jaringan kerja diseluruh pelosok tanah air. Salah satu faktor yang menjadi pemicu berdirinya PT. 

Sandhy Putra Makmur adalah besarnya peluang untuk ikut terlibat dalam peningkatan pemasaran broadband di 

Indonesia. PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk telah menunjuk PT. Sandhy Putra Makmur dalam menyediakan 

jasa tenaga kerja (outsourcing) sebagai sales agent, dimana sales force ini adalah yang akan melakukan 

pendekatan kepada masyarakat untuk peningkatan pemasaran produk Indihome yang disebut three in one yaitu 

internet, voice, dan useetv. 

Dalam aktivitas sales force di PT. Sandhy Putra Makmur Banjarmasin, melakukan kegiatan untuk 

mendatangi rumah-rumah calon pembeli ataupun menelpon pelanggan dengan menjelaskan produk Indihome 

untuk ditawarkan. Sales force juga diberikan pengetahuan yang menyangkut produk tersebut agar mereka lebih 

memahami produknya. 

Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan aplikasi internal activity diantaranya adalah 

penelitian dengan judul “Aplikasi Perbendaharaan Internal dan Kegiatan pada Pimpinan Cabang 

Muhammadiyah Desa Bi-ih”, (Supiannor Rahman, 2021). Penelitian “Aplikasi Sales Force Customer 

Relationship Management Service pada PT. Telesim Multimedia Tasikmalaya”, (A. Sukmaindrayana, 2019). 

Dan penelitian “Aplikasi Monitoring Aktivitas Sales dalam Pencapaian Target Penjualan Divisi Consumer 

Goods”, (I Ketut Sudaryana, 2018).  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka judul penelitian ini adalah “APLIKASI 

INTERNAL ACTIVITY SALES FORCE PADA PT. SANDHY PUTRA MAKMUR (SYPUMA)”. 

 

 

METODE 

1. Observasi (Field researce) 

Oservasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung pada objek penelitian 

yaitu pada PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma). 

2. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

karyawan pada PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma) berkaitan dengan aktivitas sales force. 

3. Studi Pustaka (Library researce) 

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan studi ke perpustakaan dengan mempelajari dan 

mengutip dari berbagai macam buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. 

4. Studi Dokumentasi (Documentation researce) 

Studi dokumentasi adalah teknik terakhir dalam pengumpulan data sekunder yang bersifat tercetak 

(printed) yang bertujuan untuk melengkapi data-data tambahan penelitian dan untuk mendapatkan 

informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Sistem yang Berjalan 

Selama ini penginputan dan pengelolaan data aktivitas internal sales force pada PT. Sandhy Putra Makmur 

masih dilakukan secara manual, yaitu menggunakan Microsoft excel untuk diolah menjadi laporan. Ini 

dikarenakan belum adanya sistem aplikasi pengelolaan data yang mengatur pengolahan aktivitas internal sales 

pada PT. Sandhy Putra Makmur, mulai dari data karyawan sales force, aktivitas, pelanggan hingga pencapaian. 

Hal inilah yang menimbulkan beberapa permasalahan yang berdampak terhadap efektivitas di PT. Sandhy Putra 

Makmur. Selain itu, sistem yang berjalan sekarang masih sering terjadi kehilangan data dikarenakan tidak 

terdapat salinan atau backup data sehingga masih belum aman jika terjadi kehilangan yang disengaja ataupun 

tidak disengaja karena media penyimpanan masih dikelola secara internal didalam komputer yang membuat 

sulitnya perusahaan ini untuk menangani laporan. Hal ini tentu sangat memperlambat dan menyulitkan bagi 

perusahaan. 

 

2. Analisis Kebutuhan  Sistem 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka diperlukan sebuah aplikasi aktivitas internal sales force 

pada PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma) yang berbasis web. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu dan 

mempermudah dalam pengelolaan data, mempercepat dalam pencarian dan membantu dalam pembuatan 

laporan aktivitas internal sales force, pelanggan, serta pencapaian. 



 

Pada prinsipnya prosedur kerja masih sama, penulis hanya merubah ke teknologi web dengan Bahasa 

pemrograman PHP dengan Framework CodeIgniter dan database MySQL. Perancangan sistem yang dilakukan 

untuk memberikan gambaran umum tentang sistem yang dikembangkan dari sistem yang lama menjadi sistem 

yang lebih baru kepada supervisor dan sales force. 

Dalam perancangan sistem yang akan dibuat secara bertahap, hal ini dilakukan agar dalam pembuatan 

sistem yang baru lebih terarah dan lebih terurut, sehingga apabila sistem yang telah jadi dan jika ada kesalahan 

dapat di temukan dan di perbaiki dengan mudah. 

 

 
Gambar 1 Flowmap Kebutuhan Sistem 

 

3. Perancangan Sistem 

 
Gambar 2 Use Case Diagram 

  



 

 
Gambar 3 Class Diagram 

 

4. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem 

Halaman Login 

Halaman ini merupakan form login yangberguna untuk akses masuk kedalam aplikasi. Untuk 

mengunakan diperlukan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Seperti terlihat 

pada gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 4 Halaman login 

  



 

Menu Utama 

Tampilan yang menampung semua form dalam aplikasi yang ada. Ketika admin ingin 

memasuki suatu form tertentu maka tinggal mengklik pilihan yang menunjukkan aplikasi yang di tuju 

dan juga memperlihatkan grafik sistem. Seperti terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 5  Menu utama 

 

Tampilan data Sales Force 

Tampilan ini merupakan form untuk mengelola data sales force seperti tambah data. Data sales 

force dari Aplikasi Internal Activity Sales Force pada PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma) sebagai 

berikut. Seperti terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 6 Tampilan data sales force 

 

 
Gambar 7 Tampilan tambah data sales force  



 

Tampilan data Pelanggan 

Tampilan ini merupakan form untuk mengelola keseluruhan data pelanggan seperti tambah 

data. Data pelanggan akses admin dari Aplikasi Internal Activity Sales Force pada PT. Sandhy Putra 

Makmur (Sypuma) sebagai berikut. Seperti terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 8 Tampilan data pelanggan 

 

 
Gambar 9 Tampilan tambah data pelanggan 

 

  



 

5. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem 

Laporan data Sales Force 

Laporan data sales force merupakan laporan untuk mencetak data-data pada sales force. 

Berikut ini adalah tampilan laporan data sales force pada Aplikasi Internal Activity Sales Force pada 

PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma) sebagai berikut. Seperti terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

 
Gambar 10 Laporan data Sales Force

 

Laporan data Pelanggan 

Laporan data pelanggan merupakan laporan untuk mencetak data-data pada seluruh pelanggan 

sales force. Berikut ini adalah tampilan laporan data pelanggan pada Aplikasi Internal Activity Sales 

Force pada PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma) sebagai berikut. Seperti terlihat pada gambar dibawah 

ini. 

 
Gambar 11 Laporan data Pelanggan  



 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang tersaji dalam Aplikasi Internal 

Activity Sales Force pada PT. Sandhy Putra Makmur (Sypuma), maka dapat diambil kesimpulan diantaranya 

sebagai berikut. Aplikasi dapat mengolah data sales force, data aktivitas, data absensi, data paket, data 

pelanggan, dan data pencapaian serta data reward yang digunakan sebagai data acuan atau proses perhitungan 

dalam menentukan predikat masing-masing sales force. Aplikasi dapat mempermudah dalam melakukan 

pencarian data serta mempercepat pengolahan laporan ketika diperlukan, karena sistem sudah terkomputerisasi. 

 

2. Saran 

Untuk pengembangan aplikasi agar menjadi lebih baik lagi, maka diperlukan pengembangan aplikasi lebih 

lanjut sebagai berikut.  

1. Aplikasi bisa dikembangkan dengan berbasis android agar lebih mudah digunakan melalui perangkat 

smartphone.  

2. Keamanan pada aplikasi disarankan menerapkan mekanisme CSRF Protection (Web Security) agar 

data tidak mudah di duplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.  

3. Pengelolaan data pada aplikasi ini diharapkan kedepannya dapat dihubungkan dengan teknologi 

blockchain layaknya sebuah buku besar yang terdistribusi sehingga dapat meminimalisir manipulasi 

data. 
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