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ABSTRAK 
 
PT. Marlin Jaya Makmur adalah suatu badan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan solar indust ri, 

barang diantar menggunakan armada tangki sesuai dengan kapasitas angkutan, solar biasanya diantar ke pad a 
perusahaan – perusahaan yang membutuhkan bahan bakar solar contohnya perusahaan yang bergerak dalam 
bidang pembangunan. Dalam proses pengorderan sampai dengan pengantaran solar, transaksi terkadang t idak 

sesuai dengan yang diharapkan, misalnya keterlamba tan pembuatan surat jalan, invoice dan tidak 
termonitoringnya pengantaran solar, hal itu menyebabkan mengeluhnya pelangga n dan terutama karyawan 

dalam melakukan pekerjaan. Untuk mengatasi hal tersebut PT. Marlin Jaya Makmur harus mempunyai aplikasi 
berbasis website, yang dbangun dengan metode observasi, studi Pustaka dan wawancara, yang m enghasilan 
perangkat lunak,sehingga data disimpan pada database MYSQL, dan pengkodingan menggunakan Bahasa PHP. 

Supaya aplikasi ini dapat diakses diperangkat komputer karyawan. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan 
dapat membantu pembukuan, pembuatan surat jalan, invoice dan tagihan so lar, serta dapat  m emonito ring 
keberangkatan armada tangki, sehingga karyawan PT. Marlin Jaya Makmur dapat menyelesaikan masalah serta 

meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. 
 

Kata Kunci: Aplikasi, berbasis website, solar 

 

 

ABSTRACT 
 

PT. Marlin Jaya Makmur is a company engaged in the sale of industrial diesel fuel, goods are delivered using a 
tank fleet according to their transportation capacity, diesel is usually delivered to companies that need diesel 
fuel, for example companies engaged in development. In the process of ordering to delivery of diesel fuel, 

transactions are sometimes not as expected, for example delays in making travel documents, invoices and 
unmonitored diesel deliveries, causing complaints to customers and especially employees in doing work. To 
overcome this, PT. Marlin Jaya Makmur must have a website-based application, which is built with the method 

of observation, literature study and interviews, which produces software, so that the data is stored in the 
MYSQL database, and coding uses the PHP language. So that this application can be accessed on the 

employee's computer. With this application, it is hoped that it can help with bookkeeping, making road 
documents, invoices and diesel bills, as well as monitoring the departure of the tank fleet, so that employees of 
PT. Marlin Jaya Makmur can solve problems and improve customer service. 
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PENDAHULUAN  
 Seiring berkembangnya zaman ma ka 

teknologi juga berkembang, khusus nya dalam bidang 
Aplikasi perkantoran, hal tersebut sangat dibutuhkan 
untuk memanajemen ratusan  bahkan ribuan data 

perkantoran, maka akan lebih  m udah j ika a plikasi 
tersebut memenuhi kebutuhan user untuk manajemen 

data perkantoran.  
 Dalam bidang perusahaan solar industri, 
sistem yang dapat mengolah data secara sistematis 

sangat diperlukan. Khususnya dalam mengolah data 
pelanggan, transaksi, penawaran, dan tagihan. Sistem 
yang dapat mengolah data secara otomatis untuk 

menghasilkan invoice serta monitoring so la r sa ngat 
diperlukan untuk membantu proses terkirim dan 

terbayarnya solar.  
 Dalam bidang solar industri sangat 
berpengaruh untuk pembangunan, seperti 

pembangunan perkantoran dengan m enggunakan 
mesin berbahan solar, dan pembangkit listrik 
dibeberapa badan usaha milik negara, m aka dari itu  

PT. Marlin Jaya Makmur hadir untuk membantu 
pembangunan daerah.  

 PT. Marlin Jaya Makmur merupakan 
perusahaan milik swasta yang bergerak di bidang 
energi meliputi minyak solar dan SPBU, kegiatan 

bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola 
korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing 
yang tinggi di dalam era globalisasi. Dengan 

pengalaman yang sudah cukup lama PT. Marlin Ja ya 
Makmur semakin percaya diri un tuk berkomitmen  

menjalankan kegiatan bisnisnya secara p rofesional 
dan penguasaan teknis yang tinggi mulai dari kegiatan 
hulu sampai hilir. Berorientasi pada kepentingan 

pelanggan juga merupakan suatu hal yang m enjadi 
komitmen PT. Marlin Jaya Makmur agar dapat 
berperan dalam memberikan nilai tambah bagi 

kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. 
 Permasalahan yang terjadi saat ini di ka n tor 

PT. Marlin Jaya Makmur adalah pembuatan surat-
surat yang masih manual menggunakan Microsoft 
Word dan Excel sehingga hal tersebut membuat 

berkurangnya efesiensi waktu dan manajemen surat  
yang kurang rapih.  
 Maka solusi untuk m emecahkan masalah 

yang ada di PT. Marlin Jaya Makmur Aga r m udah 
dalam pembuatan surat penawaran, surat jalan, su rat  

invoice dan manajemen penjualan solar maka di buat  
suatu aplikasi dengan judul Aplikasi Manajemen 
Penjualan, Pembelian dan Distribusi Sola r Pa da PT. 

Marlin Jaya Makmur khusus untuk pembuatan surat-
surat tersebut, dan manajemen penjualan agar 
rekapitulasi penjualan termonitoring dengan ra pih . 

 Meskipun Demikian, PT. Marlin Jaya 

Makmur tetap berupaya mendistribusikan  BBM ke 
berbagai wilayah di Kalimantan dengan berbagai 

langkah antisipasi agar ketersediaan BBM di berbagai 
titik wilayah bisa dipenuhi.  
 Berdasarkan latar belakang diatas maka 

dibuat aplikasi yang berjudul “ APLIKASI 
MANAJEMEN PENJUALAN, PEMBELIAN, DAN 

DISTRIBUSI SOLAR PADA PT. MARLIN JAYA 
MAKMUR “ yang dapat mengolah data pelangga n, 
penawaran, surat jalan, invoice, tagihan, m onitoring 

berangkat tangki, pembelian dan penjualan 
 
METODE  

Dalam penelitian ini ada beberapa metode dalam 
memperoleh data. Adapun metode yang d ila kukan 

dalam mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut : 1 . 
Metode Pengamatan (Observasi) : Dengan metode in i 
bisa langsung mengamati kegiatan yang sedang 

berlangsung di PT. Marlin Jaya Makmur bagaimana 
pembuatan surat penawaran, invoice, dan surat jalan  
untuk pelanggan. 2. Metode Wawancara (Interview) :  

Dengan metode ini bisa berdialog secara langsung 
kepada karyawan perusahaan bagaim ana alur 

penjualan solar dan collection pada PT. Ma rlin  Ja ya 
Makmur. 3. Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi; ini 
dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan 

menelaah berbagai literatur-literatur dari Perusahaan 
PT. Marlin Jaya Makmur yang bersumber dari buku-
buku, teks, situs- situs di internet, dan bacaan-bacaan 

yang ada kaitannya dengan topik penelitian. 
Kemudian untuk metode pengembangan sistem 

perangkat lunak mengacu pada model waterfall adalah 
salah satu model pengembangan sof tware, d im ana 
kemajuan suatu proses dipandang sebagai terus 

mengalir ke bawah seperti air terjun. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permasalahan yang terjadi saat ini di kantor PT. 
Marlin Jaya Makmur adalah pembuatan surat -surat 

yang masih manual menggunakan Microsoft  Word 
dan Excel sehingga hal tersebut membuat 
berkurangnya efesiensi waktu dan manajemen surat  

yang kurang rapih. Maka solusi untuk memecahkan  
masalah yang ada di PT. Marlin Jaya Makmur Aga r 
mudah dalam pembuatan surat penawaran, surat jalan, 

surat invoice dan manajemen penjualan solar maka d i 
buat suatu aplikasi dengan judul Aplikasi Manajemen  

Penjualan, Pembelian dan Distribusi Sola r Pa da PT. 
Marlin Jaya Makmur khusus untuk pembuatan surat-
surat tersebut, dan manajemen penjualan agar 

rekapitulasi penjualan termonitoring dengan ra pih .  
Adapun hasil dari penelitian diatas tertulis pada tabel 
dibawah : 

 

 
 
 

 
 



 

Tabel 1 Pengujian Form Pelanggan 
 

 
 

Tabel 2 Pengujian Form Supir 

 

              

             
 

Tabel 3 Pengujian Form Tangki 

 

             
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 
Tabel  4 Pengujian Form Penawaran 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Tabel 5 Pengujian Form Pre Order 

 

 
 

Tabel 6 Pengujian Form Surat Jalan 

 

 

 
 
 



 

 
Tabel 7 Pengujian Form Invoice 

 

 
 

Tabel 8 Pengujian Form Tagihan 

 

 
 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 

Setelah melalui tahap analisa sistem, 

perancangan dan implementasi pada Aplikasi 
Manajemen Penjualan, Pembelian, dan Distribusi 
Solar Pada PT. Marlin Jaya Makmur Berbasis 

Website, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut : 1. Aplikasi yang dibangun dalam bentuk 

website ini sangat membantu pihak PT. Ma rlin  Ja ya 
Makmur dan pelanggan secara langsung. 2. 
Memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan  

dan pelanggan secarakeseluruhan dengan 
penghematan waktu karena penmbuatan penawaran, 
surat jalan, invoice, dan tagihan sa ngat m udah dan 

efesien. 3. Dengan adanya aplikasi ini akan 
memudahkan dalam pengarsipan data karena laporan  

data tersimpan kedalam database sehingga tidak 
memerlukan tempat berkas atau arsip yang tetu sa ja 
memakan tempat. 

B. Saran 
Aplikasi Manajemen Penjualan, Pembelian dan 
Distribusi Solar Pada PT. Marlin Jaya Makmur ini 

masih mempunyai kekurangan sehingga perlu 
penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut. Hal-

hal yang dirasa perlu untuk disempurnakan dan 
dikembangkan kedepan nanti adalah sebagai berikut :  
1. Waktu dan Tanggal Pengisian solar d i pertamina 

bisa otomatis menggunakan android sopir ta ngki.  2 . 
Segel menhole tangki atas dan bawah b isa o tomat is 
melalui android sopir tangki. 3. Pengiriman 

penawaran pelanggan via email bisa otomatis tanpa 
harus membuka website. 
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