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2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu [1]. 

Informasi adalah data yang telah diproses sedemikian rupa atau 

disampaikan dalam model yang memiliki lebih banyak makna [2]. 

Dalam bukunya Agus Mulyanto yang berjudul Sistem Informasi Konsep 

dan Aplikasi [1], mengutip beberapa pendapat para ahli, diantaranya : 

1. Menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan 

perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk 

mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. 

2. Menurut Turban, McLean dan Waterbe, sistem informasi adalah sistem 

yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan 

menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. 

3. Menurut Joseph Wikinson, sistem informasi adalah kerangka kerja yang 

mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah 

masukan (input) menjadi keluaran (output), guna mencapai sasaran-

sasaran perusahaan. 

Dari beberapa define tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi 

adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen sitem, yaitu software, 

hardware, dan brainware yang memproses informasi menjadi output yang berguna 

untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi.  

 

2.2 Konsep Pemasaran 

Pemasaran merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk memajukan 

perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak dalam bidang barang dan 

jasa.Kesuksesan perusahaan banyak di tentukan oleh prestasi di bidang  pemasaran. 

Pemasaran merupakan proses mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen dan 
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memuaskan konsumen dengan produk dan pelayanan yang baik. Aktivitas 

pemasaran sering di artikan sebagai aktivitas menawarkan produk dan menjual 

produk, tapi bila ditinjau lebih lanjut ternyata makna pemasaran bukan hanya 

sekedar menawarkan atau menjual produk saja, melainkan aktivitas yang 

menganalisa dan mengevaluasi tentang kebutuhan dan keinginan konsumen.Seiring 

berjalannya waktu,masyarakat ikut berkembang, tidak hanya berkembang dalam 

tingkatan pendidikan,teknologi,dan gaya hidup, masyarakatpun ikut berkembang. 

Dengan demikian perusahaan harus bisa mengikuti perkembangan tersebut.  

MenurutKotler dan Armstrong [3] menyatakan The process by which 

companies create value for customers and build strong customer relationships in 

order to capture value from customers in return. Definisi tersebut mengartikan 

bahwa,Pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi 

pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dengan tujuan 

menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya.  

 Menurut Hasan [4],“Pemasaran adalah proses mengidentifikasi, 

menciptakan dan mengkomunikasikan nilai, serta memelihara hubungan yang 

memuaskan pelanggan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Menurut 

Jhon w. Mullins & Orville C. Walker, Jr [5], marketing is a social process involving 

the activities necessary to enable iondividuals and organizations to obtain what 

they need and want through exchange with others and to develop ongoing exchange 

relationships. Definisi tersebut mengartikan bahwa Pemasaran adalah suatu proses 

sosial yang melibatkan kegiatan yang diperlukan mengaktifkan individuals dan 

organisasi untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui 

bertukar dengan lain dan mengembangkan hubungan bertukar berkelanjutan.  

Berdasarkan definisi di atas, pemasaran dimulai dari menemukan apa yang 

diinginkan oleh konsumen.  Pada akhirnya pemasaran memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1. Konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan 

dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan Konsumen atas 

produk yang dihasilkan.  

2. Perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua yang berhubungan 

dengan pemasaran.  Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan, 
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mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, 

pengiklanan produk, komunikasi kepada konsumen, sampai pengiriman 

produk agar sampai ke tangan konsumen secara cepat.  

3. Mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk 

cocok dengan apa yang di inginkan konsumen dan dapat terjual dengan 

sendirinya.  

Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran (dari 

sudut pandang penjual)  dikenal dengan 4P yaitu : 

1. Place (Tempat yang strategis) 

2. Product (Produk yang bermutu) 

3. Price (Harga yang kompetitif) 

4. Promotion (Promosi yang gencar) 

 

2.3 Konsep Internet 

 Internet adalah komunikasi jaringan komunikasi global yang 

menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda sistem operasi dan 

mesin [6] 

Internet menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan 

berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, 

satelit, dan lain sebagainya. Awalnya internet merupakan jaringan komputer yang 

dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1969 melalui proyek 

yang disebut dengan ARPANET. Tujuan awal dari proyek ini hanya untuk 

keperluan militer saja, namun lambat laun terus berkembang dan bisa dinikmati 

oleh semua kalangan. 

Pada awal perkembangannya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (US 

Department of Defense) membuat sebuah jaringan yang bertujuan untuk 

menghubungkan komputer-komputer yang ada di berbagai daerah, sehingga 

memungkinkan penyimpanan data di banyak tempat dan jika terjadi perang, data 

yang dimiliki oleh Amerika tidak mudah bocor ke tempat lain. 
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2.4 Teknologi Informasi 

Menurut Rozahi [7] : 

“Teknologi informasi menciptakan kesempatan untuk dapat bertukar 

infoemasi secara terintegrasi, perusahaan dalam hal ini harus mampu menentukan 

sikap dalam memilih/melaksanakan fungsi-fungsi proses bisnis yang menjadi 

prioritas dalam menerima teknologi informasi. ” 

 

2.5 E-Commerce 

E-Commerce adalah sebuah bentuk transaksi yang berhubungan dengan  

aktivitas komersial, baik itu organisasi maupun individual yang berdasarkan 

pengolahan dan transmisi data terdigitalisasi, termasuk teks, suaran dan gambar 

visual.  Pada umumnya e-Commerce mengacu pada aplikasi perdangan yang 

menggunakan media internet untuk melakukan transaksi online, seperti untuk 

belanja produk dan jasa.  Contohnya terjadi ketika konsumen mengorder, produk 

berwujud maupun tidak berwujud melalui internet 

Pengertian E-Commerce menurut Kenneth C. Laudon [8] E-commerce adalah 

media perdangan elektorik yang memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu 

Keduanya meninjau pengertian E-Commerce dari empat perspektif, yaitu: 

 Perspektif Komunikasi; Pengertian E-Commerce adalah sebuah proses 

pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan 

komputer ataupun peralatan elektronik lainnya.  

 Perspektif Proses Bisnis; Defenisi E-Commerce adalah aplikasi dari 

sebuah teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja.  

 Perspektif Layanan; E-Commerce adalah alat yang dapat memenuhi 

keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi 

biaya layanan (service cost) ketika meningkatkan kualitas barang dan 

meningkatkan kecepatan layanan pengiriman.  

 Perspektif Online; E-Commerce menyediakan kemudahan untuk menjual 

dan membeli produk serta informasi melalui layanan internet maupun 

sarana online yang lainnya 
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2.5.1 Jenis-Jenis E-Commerce 

Kegiatan E-Commerce mencangkup banyak hal, untuk membedakannya e-

Commerce dibedakan menjadi 4 bagian: 

1. Business to Business (B2B) 

Business to Business memiliki karakteristik: 

a. Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka 

sudah terjalin hubungan yang berlangsung cukup lama.  Informasi 

yang dimiliki hanya ditukar dengan partner tersebut.  

b. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala 

dengan format data yang telah disepakati bersama.  

c. Salah satu pelaku tidak harus menunggu rekan mereka lainnya untuk 

mengirimkan data.  

d. Model yang umum digunakan adalah peer to peer, di mana 

processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis.  

 

2. Business to Consumer (B2C) 

Business to Consumer memiliki karakteristik : 

a. Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan secra umum 

pula dan dapat diakses secara bebas.  

b. Servis yang digunakan bersifat umum, sehingga dapat digunakan 

oleh orang banyak.  Sebagai contoh, karena sistem web sudah 

umum digunakan maka service diberikan dengan berbasis web.  

c. Servis yang digunakan berdasarkan permintaan.  Produsen harus 

siap memberikan respon sesuai dengan permintaan konsumen.  

d. Sering dilakukan sistem pendekatan client-server.  

 

3. Cosumer to Consumer (C2C) 

Dalam C2C seorang konsumen dapat menjual secara langsung 

barangnya kepada konsumen lainnya, atau bisa disebut juga orang yang 

menjual produk dan jasa ke satu sama lain.  

 

4. Customer to Busines (B2C) 
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Customer to Busines adalah model bisnis dimana konsumen 

(individu) menciptakan nilai, dan perusahaan mengkonsumsi nilai ini.  

 

2.5.2 Manfaat E-Commerce Dalam Dunia Bisnis 

Manfaat dalam menggunakan E-Commerce dalam suatu perusahaan sebagai 

sistem transaksi adalah: 

a. Dapat meningkatkan market exposure (pangsa pasar) 

Transaksi on-line yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat 

memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media 

computer dan tidak terbatas jarak dan waktu.  

b. Menurunkan biaya operasional (operating cost) 

Transaksi E-Commerce adalah transaksi yang sebagian besar 

operasionalnya diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya 

seperti showroom, beban gaji yang berlebihan, dan lain-lain tidak perlu 

terjadi.  

c. Melebarkan jangkauan (global reach) 

Transaksi on-line yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak 

terbatas tempat dan waktu karena semua orang dapat mengaksesnya 

hanya dengan menggunakan media perantara komputer.  

d. Meningkatkan customer loyalty 

Ini disebabkan karena sistem transaksi E-Commerce menyediakan 

informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap 

waktu selain itu dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu 

bahkan konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan.   

 

e. Meningkatkan supply management 

Transaksi E-Commerce menyebabkan pengefisienan biaya operasional 

pada perusahaan terutama pada jumlah karyawan dan jumlah stok barang 

yang tersedia sehingga untuk lebih menyempurnakan pengefisienan 

biaya tersebut maka sistem supply management yang baik harus 

ditingkatkan 
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2.5.3 Manfaat E-Commerce Bagi Pelanggan 

E-Commerce memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan 

transaksi selama 24 jam sehari dari hampir setiap lokasi dimana konsumen itu 

berada.  Pelanggan juga dapat memiliki banyak pilihan barang yang ingin dibeli 

pada saat mengunjungi situs dan melakukan perbandingan harga dengan 

perusahaan lain.  Pada saat membeli barang-barang secara online, pelanggan tidak 

perlu mengantri untuk mendapatkan barang.  

Gambaran ringkas keuntungan e-Commerce sebagai berikut: 

a. Bagi Konsumen : harga lebih murah, belanja cukup pada satu tempat.  

b. Bagi pengelola : efisiensi, tanpa kesalahan, dan tepat waktu.  

 

2.5.4 Hambatan Implementasi E-Commerce 

Belum terbentuknya high trust society atau tingkat kepercayaan yang tinggi 

terhadap situs-situs belanja online yang ada.  Ini disebabkan karena masih 

banyaknya penipuan-penipuan yang terjadi pada saat konsumen berbelanja secara 

online.  Pada umumnya harga tidak bisa ditawar lagi.  Tidak seperti pasar 

tradisioanal proses transaksi melalui proses tawar-menawar.  Masih sangat sedikit 

SDM yang memahami dan menguasai dengan baik dan benar konsep dan 

implementasi teknologi e-Commerce.  Jasa pengiriman pos masih memerlukan 

pembenahan, sehingga proses pengiriman barang tidak terlalu lama sampai kepada 

tangan pembeli atau konsumen.  

 

 

 

2.6 Sistem Penjualan 

Penjualan merupakan aktivitas utama suatu perusahaan, apakah itu 

perusahaan dagang, industri, maupun perusahaan jasa.  Istilah penjualan sering kali 

tertukar dengan istilah pemasaran.  Pemasaran meliputi kegiatan yang luas, 

sedangkan penjualan hanyalah satu kegiatan saja di dalam pemasaran.  Pengertian 

Penjualan menurut beberapa ahli, diantaranya adalah : 
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a. Mulyadi [9], “Penjualan adalah kegiatan yang terdiri dari transaksi 

penjualan barang atau jasa, baik kredit maupun tunai” 

b. Selanjutnya menurut Soemarso, “Penjualan adalah jumlah yang 

dibebankan kepada pembeli untuk barang dagang yang diserahkan 

merupakan pendapatan perusahaan yang bersangkutan” 

Dari definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan adalah suatu 

pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual  kepada pihak 

pembeli yang disertai dengan penyerahan imbalan dari pihak yang menerima 

barang atau jasa timbal balik atas jasa penyerahan tersebut.  

 

2.7 Hyper Text Markup Language (HTML) 

HTML atau HyperText Markup Language merupakan salah satu format yang 

digunakan dalam pembuatan dokumen dan aplikasi yang berjalan di halaman web. 

Dokumen ini dikenal sebagai web page. Dokumen HTML merupakan dokumen 

yang disajikan pada web browser [10] 

HTML juga dapat disebut sebagai protocol yang digunakan untuk mentransfer 

data atau dokumen dari web server ke browser. HTML inilah yang menjadi dasar 

bila akan menjelajah internet dan melihat halaman web yang menarik. 

.  

 

2.8 Object Oriented Programing (OOP) 

Berorientasi objek adalah suatu startegi pembangunan perangkat lunak yang 

mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan objek yang berisi data dan 

operasi yang diberlakukan terhadapnya [11] 

Suatu program disebut dengan pemrograman berbasis objek (OOP) karena 

terdapat : 

 

1. Encapsulation (pembungkusan) 

a. Variable dan method dalam suatu obyek dibungkus agar terlindungi 

b. Untuk mengakses, variable dan method yang sudah dibungkus tadi perlu 

interface 
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c. Setelah variable dan method dibungkus, hak akses terhadapnya bisa 

ditentukan.  

d. Konsep pembungkusan ini pada dasarnya merupakan perluasan dari tipe 

dan stuktur 

 

2. Inherintance (pewarisan) 

a. Sebuah class bisa mewariskan atribut dan metodnya ke class yang lain 

b. Class yang mewarisi disebut superclass 

c. Class yang diberi warisan disebut subclass 

d. Sebuat subclass bisa mewariskan atau berlaku sebagai superclass bagi class 

yang lain -> disebut multilevel inherintance 

e. Subclass memiliki atribut dan method yang spesifik yang membedakannya 

dengan supeclass, meskipun keduanya mirip (dalam hal kesamaan atribut 

dan method).  

f. Dengan demikian pada pembuatan subclass, programmer bisa 

menggunakan ulang source code dari superclass yang ada -> ini yang 

disebut dengan istilaah reuse.  

g. Class-class yang didefinisikan dengan atribut dan method yang bersifat 

umum yang berlaku baik pada superclass maupun subclass disebut dengan 

abstract class.  

 

3. Polymorphism (perbedaan bentuk) 

Polimorfisme artinya penyamaran dimana suatu bentuk dapat memiliki lebih 

dari satu bentuk.  

 

 

 

2.9 Unified Modelling Language (UML) 

UML hanya berfungsi untuk melakukan pemodelan. Jadi penggunaan UML 

tidak terbatas pada metodologi tertentu, meskipun pada kenyataannya UML paling 

banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek [11] 
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Selain itu UML adalah bahasa pemodelan yang menggunakan konsep 

orientasi object.  UML dibuat oleh Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar 

Jacobson dibawah bendera Rational Software Corp.  UML menyediakan notasi-

notasi yang membantu memodelkan sistem dari berbagai perspektif.  UML tidak 

hanya digunakan dalam pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua 

bidang yang membutuhkan pemodelan 

 

2.10 Use Case Diagram 

Use Case adalah deskripsi fungsi sistem dari sudut pandang pengguna.  Use 

Case diagram digunakan untuk menunjukkan fungsi sitem yang akan disediakan 

dan menunjukkan pengguna mana yang akan berkomunikasi dengan sistem.  Use 

Case diagram ini dikembangkan oleh Jacobson et al.  (1992), dan judul buku ini 

ditanpilkan adalah A Use Case Driven Approach (Bennett, McRobb, dan Farmer, 

2006).  Menurut Benneth, McRobb, dan Farmer [12], Use Case diagram 

menunjukkan tiga aspek dalam sistem yaitu: 

1. Actor 

Actor mewakili peran yang dimiliki orang, sistem lain, atau device ketika 

berkomunikasi denagna Use Case tertentu dalam sistem dimana satu aktor dapat 

mewakili beberapa orang atau pekerjaan.  

2. Use Case 

Sebuah Use Case menggambarkan sebuah fungsi yang dilakukan oleh sistem 

untuk mencapai tujuan pengguna dimana digambarkan dengan bentuk eclipse.  

3. Batasan sistem atau subsistem 

Batasan yang mengelilingi fungsi-fungsi dalam sistem atau subsistem dimana 

berbentuk persegi panjang.  

Penggunaan model ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian yang 

termasuk dalam lingkup sistem yang dibahas dan bagaimana hubungan antara 

sistem dengan subsistem maupun sistem lain diluarnya.  



II-11 

 

 
 

Tabel 2 1. Tabel Keterangan Use Case 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

 

Actor 

Menspesifikasikan himpuan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

Use Case.  

2  Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen  mandiri (independent) 

akan mempengaruhi elemen yang bergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri 

(independent).  

3 
 

Generalization 

Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor).  

4 
 

Include Menspesifikasikan bahwa Use Case sumber 

secara eksplisit.  

5  Extend Menspesifikasikan bahwa Use Case target 

memperluas perilaku dari Use Case sumber 

pada suatu titik yang diberikan.  

6 
 

Association Apa yang menghubungkan antara objek satu 

dengan objek lainnya.  

7  

 

System Menspesifikasikan paket yang menampilkan 

sistem secara terbatas.  

 

8 
 

Use Case Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu aktor.  
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9 
 

Collaboration Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang 

bekerja sama untuk menyediakan prilaku 

yang lebih besar dari jumlah dan elemen-

elemennya (sinergi).  

10 
 

Note Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu sumber 

daya komputasi 

 

2.11 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktifitas dalam sebuah sistem 

yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang 

mungkin terjadi dan bagaimana mereka berakhir.  Activity diagram juga dapat 

menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi.  

Activity diagram tidak menggambarkan sifat internal dari sebuah sistem dan 

interaksi antara beberapa sub sistem secara eksak, tetapi lebih menggambarkan 

proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum.  

 

Gambar 2 1. Gambar Activity Diagram 
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2.12 Sequence Diagram 

Menggambarkan interaksi antara sejumlah objek dalam urutan waktu.  

Kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek juga 

interaksi antar ojek yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekui sistem.  

Tabel 2 2. Tabel Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

 

Actor 

Actor adalah pesan dari seseorang atau sistem 

lain yang bertukr informasi dengan sistem yang 

lainnya, kemudian lifeline berhenti atau mulai 

pada titik yang tepat.  

2 
 

Message 
Message adalah komunikasi antar objek yang 

membawa informasi dan hasil pada sebuah aksi.   

3 

 

Object 

Lifeline 

Object Lifeline menunjukkan keberadaan dari 

sebuah objek terhadap waktu.  Yaitu objek dibuat 

atau dihilangkan selama suatu periode waktu 

diagram ditampilkan, kemudian lifeline berhenti 

atau mulai pad titik yang tepat.  

4 

 

 

Activation 
Activation menampilkan periode waktu selama 

sebuah objek atau aktor melakukan aksi.  

 

2.13 System Development Life Cycle (SDLC) 

System Development Life Cycle (SDLC) adalah proses untuk memahami 

bagaimana sebuah sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis dengan 

merancang suatu sistem, membangun sistem tersebut dan menyampaikan kepada 

pengguna.  [13].  

SDLC memiliki tahapan yaitu planning, analysis, design, implementation, 

testing, dan maintenance.  Setiap fase itu sendiri terdiri dari serangkaian langkah 

Object 
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yang menggunakan cara tertentu dalam menghasilkan goal yang dicapai.  Pada poin 

berikut akan dijelaskan secara singkat dari keempat fase tersebut.  

 

 

a. Planning 

Fase planning adalah proses dasar dalam memahami mengapa sistem 

informasi harus dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan 

membangun project tersebut.  

b. Analysis 

Fase analysis adalah jawaban dari pertanyaan siapa yang akan 

menggunakan sistem, apa yang akan dilakukan oleh sistem, dan dimana 

serta kapan sistem tersebut akan digunakan.  Pada fase ini pula tim 

proyek menginvestigasi sistem yang sudah ada sebelumnya, 

mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dan mengembangkan konsep 

yang baru untuk sistem yang akan dibuat.  

c. Design 

Fase design yaitu menentukan bagaimana sistem akan beroperasi, dalam 

hal ini antara lain perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur 

jaringan (user interface), forms dan laporan (database dan file yang 

dibutuhkan aplikasi).  

d. Implementation 

Fase implementation, yaitu pada saat sistem telah selesai dibuat.  

Implementasi pada fase ini biasanya paling banyak mengambil perhatian 

karena dalam keseluruhan sistem, tahap implementasi adalah tahap yang 

paling banyak memakan waktu serta biaya karena mencoba keseluruhan 

sistem.  

e. Testing 

Pada fase ini pengujian (testing) untuk menentukan apakah sistem yang 

dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum, jika belum, 

proses selanjutnya adalah bersifat iteratif, yaitu kembali ketahap-tahap 

sebelumnya.  Dan tujuan dari pengujian itu sendiri adalah untuk 

meminimalisasi cacat program (defect) sehingga sistem yang 
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dikembangkan benar-benar akan membantu para pengguna saat mereka 

melakukan aktivitas-aktivitasnya.  

 

 

f. Maintenance 

Tahap pemeliharaan dimana pada tahap ini mulai dimulainya proses 

pengoprasian sistem dan jika diperlukan melakukan perbaikan kecil.  

Kemudian jika waktu penggunaan sistem habis, maka akan masuk lagi 

pada tahap perencanaan.  

 

2.14 Prestashop  

Prestashop adalah salah satu perangkat online yang memiliki fitur-fitur ang 

cukup lengkap,mudah dipahami, sederhana, gampang, dapat di install dengan  

mudah dalam web hosting dan tentu saja gratis [14].   

Prestashop adalah salah satu aplikasi yang populer digunakan untuk membuat 

toko online. Prestashop memiliki komunitas terbesar didunia khusus didedikasikan 

untuk open ecommerce dengan lebih dari 700.000 anggota. Prestashop tersedia 

dibawah open software license dan secara resmi  diluncurkan pada bulan agustus 

2007. Prestashop dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan Smarty template 

engine.   

Prestashop adalah sebuah sebuah CMS Open Source yang merupakan sistem 

e-Commerce dengan berbagai fitur dan fasilitas terkini, sebut saja web.  2.0 style, 

mendukung clean-url dan menyediakan modul-modul yang bisa dimanipulasi 

sehingga sesuai dengan kebutuhan(Astarina dan Riasti,2012:39).   

Berbeda dengan CMS yang lain, prestashop lebih berfokus pada ecommerce.  

Prestashop dapat dikelola dengan mudah serta memiliki berbagai modul yang 

dibutuhkan, baik untuk pengaturan produk, pembayaran, mesin pencari, tools 

seperti ucapan ulang tahun, watermark produk, dan banyak modul lain yang telah 

tersedia untuk mendukung pembuatan toko online yang handal.  Oleh karena itulah 

mengapa menggunakan prestashop sebagai CMS Open Source yang nantinya 

dipakai dalam pembuatan toko online.  
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Prestashop adalah salah satu solusi jualan online yang memiliki fitur-fitur 

yang cukup lengkap, mudah dipahami, sederhana, gampang, siap pakai, bisa 

diinstal dengan mudah dalam web hosting, dan tentu saja gratis. Modul pengiriman 

dan pembayaran biasanya berbeda antara satu Negara dengan negara lain.  

Prestashop menyediakan fasilitas untuk menambahkan modul pengiriman dan 

pembayaran yang sesuai dengan Negara tertentu. Fasilitas ini tersedia melalui 

penambahan modul yang khusus dibuat untuk keperluan tersebut.  

Pada prestashop terdapat istilah menu, kategori dan fitur.  Menu merupakan 

penuntun fasilitas yang tersedia, untuk mengarahkan user dalam memlilih proses 

yang akan dieksekusi.   

 

2.14.1 Manfaat Prestashop Bagi Pelanggan 

Dalam menilai situs online, yang paling penting bagi pelanggan adalah 

kemudahan dalam berbelanja secara online.  Kemudahaan ini adalah fakto utama 

(selain keamanan) yang membuat pelanggan berbelanja secar online.   

Kemudahaan yang harus disediakan oleh toko online adalah :  

1. Memudahkan sebuah produk ditemukan.   

2. Memudahkan memperoleh informasi detail sebuah produk.   

3. Memudahkan pelanggan menyelesaikan belanja.   

4. Memudahkan pelanggan melakukan transaksi.  

 

2.14.2 Manfaat Prestashop Bagi Pemilik Toko  

Prestashop juga menyediakan kemudahan bagi pemilik toko online. Tugas 

utama pemilik toko adalah memasukan data-data produk kedalam katalog yang  

akan ditampilkan dalam toko online. Tugas ini dimudahkan oleh prestashop melalui 

layar administrasi katalog. 

Layar administrasi juga menyediakan informasi yang sangat berharga bagi 

pemilik toko tentang pelanggan, karyawan dan statistik toko.  Statistik toko sangat 

bermanfaat karena menyediakan informasi seperti jumlah pengunjung toko, jumlah 

pelanggan yang telah terdaftar, produk yang paling laku, pemasok yang produknya 

paling laris. 
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Pada prestashop terdapat istilah menu,kategori dan fitur. Menu merupakan 

penuntun fasilitas yang tersedia, untuk mengarahkan user dalam memilih proses 

yang akan dieksekusi. Pada halaman menu admin prestashop terdiri dari custumer, 

order, payment, shipping, stats, module, employee, preferences, tools, dan katalog. 

Pada prestashop memiliki fitur web yaitu dynamic ajax yang berfungsi 

sebagai teknik untuk mengembangkan aplikasi web yang lebih interaktif, cepat dan 

responsif.  

 

2.15 Hypertext Prepocessor (PHP) 

PHP (Hypertext Prepocessor) adalah bahasa server-side scripting yang 

menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis [15].  Dengan 

menggunakan PHP maka kemudahan dalam berinteraksi dengan banyak database 

dan kaewna script ini bersifat opern source.  PHP dibuat pertama kali pada tahun 

1994 oleh Rasmus Lerdoff.   

PHP merupakan secara umum dikenal sebagai bahasa pemrograman script 

script yang membuat dokumen HTML secara on the fly yang dieksekusi di server 

web, dokumen HTML yang dihasilkan dari suatu aplikasi bukan dokumen HTML 

yang dibuat dengan menggunakan editor teks atau editor HTML [16].  

 

2.16 MySQL 

 “MySQL adalah suatu sistem manajemen basis data rasional (RDBMS-

Relational Database Management System) yang mampu bekerja dengan cepat, 

kokoh, dan mudah digunakan” [17].  MySQL sebenarnya merupakan turunan salah 

satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL (Structured Query 

Language).  

SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk 

pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasioan 

data dikerjakan dengan mudah secara otomatis.  Keandalan suatu sistem database 

(DBMS) dapat diketahui dari cara kerja optimizer-nya dalam melakukan proses 

perintah-perintah SQL, yang dibuat oleh user maupun program-program 

aplikasinya.  Sebagai database server, MySQL dapat dikatakan lebih unggul 
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dibandingkan database server lainnya dalam query data.  Hal ini terbukti untuk 

query yang dilakukan oleh single user, kecepatan query MySQL bisa sepuluh kali 

lebih cepat dari PostgreSQL dan lima kali lebih cepat dibandingkan Interbase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17 PhpMyAdmin 

PhpMyAdmin adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi unuk 

memudahkan manajemen MySQL.  Dengan menggunakan phpmyadmin, kita 

dapat membuat database, membuat table, menginsert, menghapus, dan 

mengupdate data dengan GUI dan terasa lebih mudah tanpa perlu mengetikkan 

perintah SQL secara manual.  

 

2.18 Class Diagram 

Class diagram adalah sebuah diagram yang menunjukkan hubungan antar 

class yang didalamnya terdapat atribut dan fungsi dari suatu objek [18]. Class 

diagram mempunyai 3 relasi dalam penggunaannya, yaitu : 

A.  Assosiation 

Assosiation adalah sebuah hubungan yang menunjukkan adanya interaksi 

antar class.  Hubungan ini dapat ditunjukkan dengan garis dengan mata 

Gambar 2 2. Gambar Tanpilan Control Panel XAMPP 
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panah terbuka di ujungnya yang mengindikasikan adanya aliran pesan 

dalam satu arah.  

B.  Generalization 

Generalization adalah sebuah hubungan antar class yang bersifat dari 

khusus ke umum.  

C.  Constraint 

Constraint adalah sebuah hubungan yang digunakan dalam sistem untuk 

memberi batasan pada sistem sehingga didapat aspek yang tidak fungsional.  

Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package dan  

beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, 

dan lain-lain.  

 

Class memiliki tiga area pokok : 

1. Nama 

2. Atribut 

3. Metoda 

 

Atribut dan metoda dapat memiliki salah satu sifat berikut : 

1. Private, tidak dapat dipanggil dari luar class yang bersangkutan.  

2. rotected, hanya dapat dipanggil oleh class yang bersangkutan dan anak-

anak yang mewarisinya.  

3. Public, dapat dipanggil oleh siapa saja.  

 


