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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis, penggunaan teknologi akan dapat membuat pekerjaan 

menjadi lebih effisien. Karena banyak perusahaan yang membutuhkan 

perkembangan teknologi ini, dibutuhkanlah suatu sistem yang dapat membantu 

perusahaan untuk dapat lebih unggul dari yang lainnya. Banyak sekali pilihan 

perkembangan teknologi untuk perushaan yang dapat digunakan. Penggunaan 

teknologi itu salah satunya adalah Enterprise Resource Planning (ERP). 

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sebuah sistem informasi 

perushaan yang dirancang untuk mengkoordinasi segala sumber daya, informasi, 

dan aktifitas yang diperlukan untuk proses berbisnis. ERP itu berfungsi untuk 

mengoptimalkan proses bisnis yang harus terpenuhi dalam perusahaan. Banyak 

hal yang harus terpenuhi dalam proses berbisnis, diantaranya adalah kegiatan 

pabrikasi, distribusi, pembukuan, akuntansi, keuangan, mengawasi, dan fungsi 

sumber daya manusia (Oracle, n.d).  

 Salah satu Fungsi kegunaan dari ERP itu sendiri adalah untuk memonitor 

perkembangan bisnis mereka darimana saja dan kapanpun, sehingga fungsi dari 

ERP akan sangat meringankan proses berbisnis pada perusahaan. PT. Generasi 

Muda Gigih diminta untuk menrancang aplikasi ERP berbasis android untuk 

perusahaan client yang bernama PT. Keysoftaware Indonesia. Perusahaan ini 

adalah perusahaan yang menjual ERP untuk perusahaan lain berbasis desktop 
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yang dijadikan web-based. Di sini PT. Keysoftware Indonesia meminta PT. 

Generasi Muda Gigih sebagai client untuk dapat dibuatkan ERP yang sama tetapi 

berbasis aplikasi Android. PT.Keysoftware Indonesia memiliki ERP yang 

bernama Key Accounting Software yang sudah dijual ke berbagai perusahaan 

lainnya tetapi masih dalam berebentuk Desktop. Jadi dalam hal ini, PT. Generasi 

Muda Gigih sebagai perusahaan Software House untuk membuatkan ERP yang 

sama dengan segala fitur yang dimiliki dalam bentuk aplikasi Android yang 

terhubung langsung dengan ERP Key Software Accounting pada versi desktop, 

dan dalam hal ini ERP yang dikerjakan dihubungkan dengan API. 

  

 

1.2 Rumusan Masalah 

PT. Generasi Muda Gigih akan mengerjakan projek yang diminta oleh PT. 

Keysoft Indonesia untuk membuatkan ERP berbasis Android dari ERP versi 

desktop. Dan selama rumusan  masalah yang dibahas adalah sebagai berikut. 

1) Apakah program ERP yang dikerjakan akan lebih efesien dengan versi 

Mobile? 

2) Apakah fitur yang dikembangkan kompatibel untuk user secara umum?  

3) Apakah fitur dari ERP dapat melihat hasil kinerja dan keberadaan 

salesman? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan aplikasi ini pemagang juga memiliki beberapa 

pembatasan, adapun diantaranya adalah persyaratan spesifikasi yang 

diperlukan adalah: 

1) Memiliki koneksi internet melalui data selular atau Wi-Fi. 

2) Memiliki smartphone berbasis Android. 

3) Memiliki smartphone yang bisa mengakses lokasi. 

4) Aplikasi diuji dengan menggunakan Samsung Galaxy A50 2018. 

5) Di desain untuk layer portrait. 

6) Minimal SDK Ver 17 atau Android 4.2 yaitu JELLY_BEAN_MR1. 

Dalam pembangunan ERP berbasis Android ini digunakan IDE Android 

Studio sebagai tool pembuatannya. Beberapa fitur yang berguna untuk proses 

pembuatan adalah sebagai berikut: 

1) Instant Run: Saat menjalankan program yang dibuat akan terdapat fitur 

run yang langsung compile program tersebut dan langsung bisa dites di 

APK yang tersedia yaitu emulator atau perangkat asli. 

2) Smart Code Editor: Android Studio dapat membantu proses pembuatan 

koding dengan lebih baik, lebih cepat,  dan lebih produktif. Karena 

memiliki fitur intelligent code editor yang menganalisis koding dan 

menyediakan saran untuk kodingan yang lebih baik.  

3) Layout Editor: Hasil dari program dapat langsung dilihat dalam file 

layout XML sehingga bisa dengan cepat membuat layout. 
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Masalah yang dihadapi pemagang selama proses magang merupakan 

masalah database. Masalah yang terjadi adalah pada saat pemagang 

menyelesaikan proses pembuatan modul, server yang dibuat khusus untuk 

testing ternyata diganti oleh client untuk keperluan perusahaannya. Sehingga 

ini menimbulkan permasalahan yaitu membuat pemagang dan rekan kerja tidak 

bisa mengakses database, sehingga diperlukan dummy data. Permasalahan 

mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam BAB V mengenai 

implementasi basis data.  

 

1.4 Tujuan  

Magang ini bertujuan untuk membangun aplikasi dengan melakukan 

transformasi aplikasi ERP pada desktop menjadi aplikasi ERP berbasis android 

mobile pada perusahaan client. 

 

1.5 Alokasi Waktu dan Tempat Magang 

Kegiatan magang ini akan dilaksanakan pada bulan Januari 2019 sampai 

pertengahan Mei 2019 pada perusahaan PT. Generasi Muda Gigih yang berlokasi 

di Ruko Bidex Blok I No.1 BSD, Tangerang Selatan, Indonesia. Dan kegiatan 

magang ini akan dijalankan di luar jam perkuliahan. 

 

 

 

 



 

    
5 

 

1.6 Metodologi Magang 

Metodologi yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini adalah dengan 

menggunakan metode Agile. Agile itu sendiri merupakan sebuah pendekatan pada 

manajemen projek dalam sebuah pengembangan piranti lunak dengan 

menggunakan teknik iterasi dan bertahap (sprint) untuk menghadapi perubahaan 

dalam proses pembuatan sebuah produk. 

 Metodologi yang digunakan untuk pembuatan aplikasi ini adalah dengan 

menggunakan metode Agile. Agile itu sendiri diterjemahkan sebagai micro-

management software developer, yang digunakan untuk merancang sebuah piranti 

lunak dengan cepat dan efektif karena mudah beradaptasi. Permodelan agile juga 

dapat di kustomisasi selama proses pembuatan aplikasi sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan client dalam pembangunan aplikasi ERP jika ada perubahan. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang ada, 

rumusah masalah, Batasan masalah, tujuan, dan metode yang 

dipakai untuk pengerjaan selama magang. Pada akhir bab ini juga 

dijelaskan mengenai sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang segala teori dan konsep yang ada dalam tugas 

akhir ini. Menjelaskan tentang apa itu ERP, IDE Android Studio, 

dan Android itu sendiri. 

 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PT. GENERASI MUDA 

GIGIH DAN PELAKSANAAN MAGANG 

 

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran perusahaan tempat 

magang (PT. Generasi Muda Gigih) dan juga perusahaan client 

(PT. Keysoft Indonesia) serta tugas/pekerjaan pemagang. 

 

BAB IV APLIKASI USULAN 

 Bab ini menjelaskan tentang tahap perencanaan dan perancangan 

aplikasi yang akan dibuat. 

 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini membahas tentang implementasi aplikasi berupa 

screenshots, beserta tahapan pengujian ERP tersebut. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan yang didapat tentang 

pembuatan aplikasi ERP ini dan juga hal yang berhasil maupun 
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tidak berhasil untuk dikerjakan selama magang beserta saran – 

saran. 


