
 



 

 

 

 

 

 

 



Pengantar 

Ini adalah publikasi pertama dari hasil karya yang telah 

dikerjakan oleh Prilude Studio dalam bentuk e-book. 

Mungkin akan ada beberapa pembaca sekalian yang 

belum mengenal apa itu Prilude Studio. Oleh karena 

biarkanlah saya untuk memperkenalkan apa itu Prilude 

Studio terlebih dahulu. 

Prilude Studio sejatinya merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang perancangan dan pembuatan Sistem 

Informasi. Sistem informasi sendiri merupakan area 

yang terlalu lebar untuk dijelaskan, namun demikian 

secara sederhana kami fokus pada pembuatan 

perangkat lunak dan pengadaan perangkat keras jika 

memang diperlukan.  

Perangkat Lunak yang biasa kami buat itu tidak 

tergantung pada satu platform. Namun disesuaikan 

dengan kebutuhan dari Klien. Contoh, seorang Klien 

datang kepada  kami dan mereka curhat ingin 

dimudahkan dalam pengelolaan stok barang di gudang, 

dan ingin ada aplikasi penjualan di kasir. Pada saat 

mencurahkan keinginannya otak kami secara cepat 

berpikir dan mengambil kesimpulan, masalah seperti ini 

harus diselesaikan dengan aplikasi berbasis desktop, 

misalnya.   



Disisi lain, ada juga calon Klien yang datang dengan 

membawa sebuah konsep yang sudah matang. Mereka 

memiliki arsitektur Sistem Informasi serta keinginan 

mau diimplementasikan dalam wujud seperti apa 

aplikasi tersebut. Sebetulnya Klien model seperti ini bisa 

meringankan sedikit beban Kami. 

Tapi, seperti apapun Klien yang datang kepada kami 

secara Profesional kami akan melayani dan memberikan 

solusi sebaik mungkin. Cara kerja kami adalah 

mencurahkan segala hati, pikiran, dan jiwa seni kami 

demi kepuasan Klien. Kami adalah tim yang Klien 

Oriented. 

Secara garis besar, kami telah menjelaskan apa itu 

Prilude Studio dan bagaimana cara kami bekerja. 

Selanjutnya, silakan Anda mengeksplorasi beragam 

karya yang telah kami buat.  

Oh iya, sebelumnya kami mengucapkan terimakasih 

banyak atas kesediaan Anda untuk membaca tulisan ini.  

 

 Tasikmalaya, Januari 2015 
 
 

Tim Prilude Studio 



 

 
“WHAT NEW 

TECHNOLOGY DOES 

IS CREATE 
NEW OPPORTUNITIES 

TO DO A JOB 
THAT CUSTOMERS 

WANT DONE.” 
 

- Tim O’Reilly



1. PROJECT CODE : BINAMARGA CIANJUR 

Klien : Dinas Binamarga Kabupaten Cianjur 
 
Dinas Binamarga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat meng-
hubungi salah satu Tim Prilude dan mengatakan bah- 
wa mereka ingin membuat sebuah aplikasi yang me-
mungkinkan pengelompokan ruas jalan Kabupaten 
secara otomatis.  
 
Data masukan dari Project ini berupa hasil survey para 
pegawai surveyor dengan format tertentu diinputkan ke 
dalam sistem. Sistem harus mampu mengkalkukasi ha-
sil surver tersebut dan mengelompokan jalan-jalan yang 
ada di Cianjur menjadi tiga kelompok. Kelompok perta-
ma adalah P1 Rutin, P1 Periodik, dan P2 Pembangu-
nan. 
 
Tujuan akhir dari pembuatan perangkat lunak tersebut 
adalah pihak binamarga dimudahkan untuk memperoleh 
informasi jalan mana yang termasuk rusak (kategori P2 
Pembangunan), serta cukup baik (P1 Ruit dan P1 
Periodik). Selain itu, mereka juga ingin mendapatkan in-
formasi akurat tentang seberapa banyak jalan 
kabupaten yang rusak parah, rusak, dan baik.  
 
Preview Aplikasi 
 
Aplikasi dibuat dengan menggunakan PHP, MySQL, 
CSS, dan Codeigniter. Berjalan di server local dengan 
menggunakan aplikasi XAMPP.  
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 Pengisian Data Survey 
 



 Daftar Ruas Jalan P1 Rutin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PROJECT CODE : AMZA 
Klien : Amza Air Minum Cianjur 
 
Amza merupakan perusahaan air minum dalam kema-
san Galon yang beroperasi di daerah Cianjur Jawa 
Barat. Jika dikelompokan secara besarnya modal, Amza 
merupakan sebuah perusahaan UMKM.  
 
Perusahaan ini memiliki proses bisnis yang rumit. Ada 
beberapa aturan yang dibuat demi memudahkan 
konsumen namun bisa merepotkan owner ketika akan 
melakukan pembukuan. Tim dari Amza menghubungi 
kami agar segala kerumitan proses yang mereka miliki 
bisa diatasi dengen menggunakan Sistem Informasi 
yang terpadu. 
 
Setelah melakukan perancangan terhadap sistem dan 
diskusi yang alot dengan tim Amza akhirnya kami sele-
sai membuat aplikasi Sistem Informasi Penjualan Amza 
yang memiliki kemampuan untuk  

1. Tracking pengeluaran dan pemasukan galon 
harian, minggun, dan bulanan. 

2. Tracking Galon yang rusak. 

3. Laporan penjualan harian, bulanan, dan 
Tahunan yang disajikan dalam tabel dan Grafik 
yang mudah dibaca. 

4. Simpan laporan penjualan ke dalam .pdf 
5. Laporan Hutang dan Piutang 
6. Input data penjualan dan pembelian bahan baku. 
7. Kelola data operasional. 
8. Laporan data operasional secara real time.  

Adapun screenshoot dari Aplikasi Amza bisa Anda lihat 
pada gambar berikut. 
 
 



 Login 

 
 Dashboard 



 Data Konsumen Tetap 

 Laporan Bulanan 



 Chart Trend Penjualan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. PROJECT CODE : TTM 
Klien  : PD. Tunas Tani Makmur, Karawang 
 
PD yang satu ini bergerak di bidang penjualan dan pe-
nyaluran alat dan bahan pertanian. Terletak di Kabupa-
ten Karawang yang sejak dulu dikenal sebagai lumbung 
pagi membuat Tunas Tani Makmur (TTM) menjadi peru-
sahaan dengan penjualan yang laris manis. 
 
Sejatinya TTM merupakan tempat grosir alat dan bahan 
pertanian. Sehingga perusahaan ini melakukan 
penjualan tidak hanya eceran tetapi menjadi pemasok 
bagi sub-sub agen.  
 
Penjualan ke agen tidaklah sama dengan penjualan ke 
konsumen biasa. Penjualan ke agen memungkinkan 
adanya piutang. Hal tersebut dikarenakan TTM 
membolehkan pengecer/agen untuk mengambil dulu ba-
rangnya bayarnya kemudian (hutang). Selain itu TTM 
juga biasanya melakukan hutang juga ketika akan mem-
beli produk dari supplier. 
 
Dengan jumlah transaksi ratusan perhari, dan adanya 
sistem hutang piutang membuat TTM tidak lagi mampu 
mengatasi transaksi hariannya dengan cara manual. 
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 Data Barang 



 
 Penjualan 

 
 Laporan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. PROJECT CODE : BUZZWAY 
Klien : Alver 
Buzzway merupakan Aplikasi berbasis Android yang 
memungkinkan penggunanya untuk mengetahui 
jalur/route Transjakarta dan memberikan informasi di 
setiap halte yang mereka singgahi.  
 
Ide aplikasi ini yaitu bagaimana para pengguna busway 
bisa saling memberikan informasi septar halte yang 
mereka singgahi.  
 
Screenshoot dari aplikasi Buzzway tersebut adalah 
sebagai berikut. 
 

    
 



 

 



 

        



5. PROJECT CODE : SVC 
Klien : Budi Setianto (Indonesia Finance Today) 
SVC merupakan singkatan dari Stock Valuation 
Calculator. Aplikasi berbasis Android yang satu ini 
memiliki kemampuan untuk menampilkan update harga 
saham yang tergabung di saham LQ45. Selain 
menampilkan data saham secara real time, SVC juga 
memiliki kemampuan untuk menampilkan trends 
pergerakan harga saham serta vide dari masing-masing 
emiten.  
 
Produk ini merupakan produk yang memiliki sifat “in app 
purchase” atau pembelian dalam aplikasi. Pada saat 
aplikasi didownload, aplikasi akan disediakan secara 
gratis. Fitur gratis dari aplikasi adalah kemampuan 
untuk menampilkan perubahan harga saham yang 
tergabung dalam LQ45. Jika pengguna menginginkan 
daftar saham yang lebih banyak, maka dia bisa berlang-
ganan dengan cara potong pulsa. Pelanggan berbayar 
akan disajikan update harga saham dari semua saham 
yang ada di Bursa Efek Indonesia (IDX). 
 

 



6. PROJECT CODE : PD. Sanjaya 
Sanjaya merupakan sebuah Toko Bangunan yang terle-
tak di Kota Cianjur, Jawa Barat. Saat menghubungi Pri-
lude, toko ini baru saja berdiri. Belum genap setahun 
dari beroperasinya, toko ini memiliki visi yang bagus ya-
itu ingin menerapkan teknologi dalam proses bisnisnya.  
 
PD. Sanjaya menginginkan Prilude Studio untuk mem-
buatkan aplikasi guna mengelola pembelian barang dari 
supplier hingga penjualan barang ke konsumen.  
 
Selain itu, hampir sama dengan beberapa Klien yang 
pernah kami tangani, PD Sanjaya juga menerapkan sis-
tem Hutang Piutang. Piutang datang dari Konsumen te-
tap yang membawa dulu barang PD. Sanjaya untuk di-
bayar kemudian. Sedangkan Hutang datang dari pem-
bayaran PD. Sanjaya kepada Supplier-nya.  
 
Screenshoot dari hasil kerja Prilude bisa Anda lihat 
pada gambar berikut ini. 



 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Perumahan Mutiara Citra Blok I – 6 
Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya 

Jawa Barat - Indonesia 
 
 

SMS/WA 085720052309 | TELP 0265 9211 442 
EMAIL : info@priludestudio.com 

http://www.priludestudio.com  
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