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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat dan Logo Perusahaan 

Moonlay Technologies, didirikan oleh Bapak Peter Chandra adalah sebuah 

perusahaan Teknologi Informasi yang berdiri sejak tahun 2003 dan berbasis di 

Jakarta, Indonesia. Asal usul nama perusahaan ini diperoleh saat sang pemilik 

perusahaan seringkali melewati sebuah jalan kecil bernama jalan Muning Laya 

ketika beliau masih bertempat tinggal sementara di Bandung. Dari nama jalan 

tersebut sang pemilik mendapatkan nama moonlay.  Selain berbasis di Jakarta, saat 

ini Moonlay Technologies juga memiliki kantor di Gading Serpong dan Solo. 

Moonlay Technologies memiliki kepercayaan bahwa kemampuan dan 

kerjasama dapat memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan bisnis. Dengan 

exposure secara luas dan berbagai pengalaman, Moonlay Technologies telah 

memiliki tiga kelompok produk, yaitu software tailor, brain resources dan cubicle. 

Masing-masing terdiri dari orang-orang berbakat dengan semangat, integritas, 

kualitas besar dan dorongan untuk memberikan hasil bisnis yang nyata. 

 
Gambar 2. 1 Logo PT Moonlay Technologies 
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Selain menyediakan perangkat lunak yang sesuai, Moonlay juga 

menyediakan layanan konsultasi profesional yang dapat memecahkan masalah 

dengan solusi tepat dan terbaik. Software Tailor Group telah memiliki exposure 

yang luas dan pengalaman di  bidang keuangan, perbankan dan akuntansi, serta 

memiliki pengetahuan yang kuat di berbagai bidang Enterprise Resource Planning 

seperti Manufaktur, Supply Chain Management, dan Manajemen Sumber Daya 

Manusia. Moonlay sendiri cepat beradaptasi dengan perubahan dan merasakan hal 

itu sebagai tantangan untuk menghasilkan produk yang terbaik dengan kualitas 

tertinggi. 

 

2.2 Visi dan Misi 

Visi PT Moonlay Technologies adalah menjadi perusahaan yang dapat 

memberikan manfaat secara prima kepada masyarakat dan mengembangkan 

sumber daya masyarakat yang dapat selalu bertumbuh kembang dalam dunia 

Teknik Informatika.  

Misi PT Moonlay Technologies adalah selalu menghasilkan layanan dan 

produk yang disukai oleh client dan lebih baik dari waktu ke waktu. 

 

2.3 Produk Perusahaan 

 Moonlay Technologies menghasilkan produk-produk dalam bidang perbankan, 

manufaktur, konstruksi bangunan, ritel dan industri manajemen properti. Beberapa 

produk hasil pengembangan Moonlay Technologies: 

Rancang bangun...., Samuel Wiryaputra, FTI UMN, 2015
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1. Listener Response 

Produk ini dibangun berbasis web dengan .NET framework 3.5 dengan 

mengimplementasikan AJAX dan dikembangkan untuk bidang radio. Terdapat 

client dan server yang saling berkomunikasi dan data tersimpan di database, 

produk ini berguna sebagai sarana informasi tentang respon dari pendengar 

radio tersebut.  

2. Membership Application System 

Aplikasi ini memperlihatkan detail dari membership dan pembuatan event, 

sistem ini menggunakan bahasa pemrograman C# dalam pengembangannya 

SQL Server 2008 dipilih sebagai media penyimpanan sehingga berjalan dengan 

baik sebagai aplikasi desktop. 

3. Starport 

Sistem back-office yang menggunakan bahasa pemrograman VB .NET dengan 

koneksi database. Beberapa fitur-fitur utama yang terdapat dalam sistem ini 

seperti: 

a) Terintegrasi dengan directory aktif yang menggunakan keamanan untuk 

login 

b) Menggunakan konsep User Control 

c) Menggunakan AJAX dan Javascript sebagai pendukung 

d) Terintegrasi dengan SQL Server SSR
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4. Invoice Tracking System 

Merupakan aplikasi berbasis web yang memiliki fungsi utama untu mengamati 

invoice dan pembuatan jurnal entry secara otomatis. Aplikasi ini menggunakan 

bahasa pemrograman C# .NET dengan mengimplementasikan MVC (Model 

View Controller). 

5. Ciptadana 

Merupakan situs yang dibangun dengan .NET framework yang 

mengakomodasi konsolidasi data. 

6. Foreign Currency Transaction Tracking (FCY Tracking) 

Situs ini dibuat dengan tujuan utama untuk memantau pergerakan nilai mata 

uang. Situs ini akan menampilkan hasil pantauan terhadap suatu nilai tukar 

pada saat suatu batas terpenuhi dalam bentuk grafik. 

7. Human Web Portal 

Situs ini merupakan situs yang menyediakan layanan dalam bidang HRD 

(Human Resource Development) secara keseluruhan. Sedangkan fitur-fitur 

yang ditawarkan akan berbeda untuk masing-masing orang yang mengakses 

situs tersebut bergantung pada jabatan dari pengguna. 

8. KSEI 

Produk ini merupakan produk desain atau template yang ditawarkan di luar dari 

pengembangan sistem. 

 

2.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Berikut pada gambar 2.2 diberikan struktur organisasi dari PT Moonlay 

Technologies. 
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Gambar 2. 2 Struktur perusahaan PT Moonlay Technologies 

Rancang bangun...., Samuel Wiryaputra, FTI UMN, 2015




