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ABSTRAK 

 
Butik Sally Lovely merupakan tempat yang menyediakan ragam produk 

untuk wanita seperti dress, atasan, bawahan, rok yang memfokuskan pada 
pelayanan dan kualitas produk yang baik. Pengolahan data penjualan dan 
persediaan barang pada Butik Sally Lovely masih menggunakan sistem 
pembukuan serta sulitnya konsumen untuk mengetahui produk yang diinginkan 
dan sulitnya mencari media promosi menjadi suatu permasalahan pada Butik Sally 
Lovely. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk merancang sebuah 
sistem informasi penjualan produk untuk wanita berbasis web, mengetahui 
implementasi sistem dan mengetahui analisis dan pengujian program pada Butik 
Sally Lovely. 

Desain penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan 
pendekatan studi kasus pada Butik Sally Lovely, serta teknik pengumpulan data 
yang digunakan meliputi sumber data primer yaitu dengan cara observasi dan 
wawancara, sedangkan sumber data sekunder yaitu dengan cara melihat dokumen-
dokumen. Metode pendekatan yang digunakan terstruktur dan metode 
pengembangan sistem informasi penjualan berbasis web yang dibuat 
menggunakan metode prototype, dengan alat bantu analisis perancangan sistem 
berupa flowmap, diagram konteks, DFD dan alat perancangan database yang 
diusulkan berupa ERD. Sedangkan pembuatan perangkat lunak dalam skripsi ini, 
penulis menggunakan perangkat lunak PHP dan Macromedia Dreamweaver, dan 
untuk database menggunakan My-SQL. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan sistem informasi 
penjualan produk untuk wanita berbasis web dapat membantu konsumen dalam 
mengakses informasi mengenai produk yang dijual, mengimplementasikan sistem 
informasi yang meliputi implementasi perangkat lunak, perangkat keras, basis 
data serta antarmuka dari aplikasi yang dihasilkan. Tahap akhir adalah 
mengadakan pengujian terhadap aplikasi dengan menggunakan metode Blackbox. 

 
Kata Kunci: Sistem Informasi, Penjualan, Website. 
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ABSTRACT 
 

Sally Lovely Boutique is a place that provides a range of products for 
women such as dress, superiors, subordinates, skirts that focuses on service and 
quality products. Data processing sales and inventory of goods at Sally Lovely 
Boutique still use bookkeeping system and the difficulty consumers to find the 
desired product and the difficulty of finding a media campaign to be a problem at 
Sally Lovely Boutique. The purpose of this study was to design an information 
system product sales for web-based woman, knowing the system and knowing the 
implementation of the analysis and testing program at Sally Lovely Boutique. 

The study design used was a descriptive case study approach to Sally 
Lovely Boutique, as well as data collection techniques used include primary data 
source is by observation and interviews, while the secondary data source is a way 
to see the documents. The method used structured approach and method 
development of web-based information system sales are made using the prototype, 
with analysis tools such as system design Flowmap, context diagram, DFD and 
database design tool that is proposed in the form of ERD. While the creation of 
the software in this paper, the authors use the software PHP and Macromedia 
Dreamweaver, and for using My-SQL database. 

The results showed that the design of information systems for product 
sales web-based woman can assist consumers in accessing information on the 
products sold, implementing information systems that include the implementation 
of software, hardware, databases and interfaces of the resulting application. The 
final stage is to conduct testing of the application using the Blackbox

 
. 

Keywords: Information Systems, Sales, Website. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi dibidang informasi mendorong setiap instansi 

atau perusahaan untuk tetap mengikuti perkembangannya, terutama berkenaan 

dengan perkembangan teknologi informasi yang ada hubungannya dengan 

kegiatan perusahaan tersebut. Perkembangan teknologi informasi telah 

memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam meningkatkan kegiatan usaha 

khususnya dalam hal pengolahan data yang memberikan dukungan terhadap 

pengambilan keputusan-keputusan bisnis serta memberikan kontribusi yang cukup 

berarti dalam meningkatkan kegiatan pelayanan.  

Salah satu media yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan 

untuk meningkatkan kegiatan usahanya yaitu internet. Internet menyediakan 

berbagai fungsi dan fasilitas yang dapat digunakan sebagai suatu media informasi 

dan komunikasi yang sangat canggih. Dengan adanya internet maka suatu 

kegiatan penjualan dapat dilakukan dengan cara online melalui sebuah website. 

  Saat ini telah banyak perusahaan memanfaatkan web sebagai media untuk 

lebih memperkenalkan produk atau keberadaan perusahaan mereka ke masyarakat 

luas. Tetapi tidak sedikit pula perusahaan yang masih belum memanfaatkan web 

khususnya perusahaan yang sedang berkembang. Butik Sally Lovely misalnya, 

memulai usahanya pada awal tahun 2011, bergerak dalam bidang penjualan 

berbagai macam produk seperti pakaian, rok dan sepatu untuk kaum wanita. Butik 

Sally Lovely berlokasi di Jalan Bidadari No. 9 Flores NTT. Saat ini sistem 

penjualan yang berlangsung di Butik Sally Lovely yaitu setiap pembeli harus 

mendatangi butik secara langsung untuk melakukan transaksi pembelian sehingga 

pembeli berpotensi mengeluarkan biaya yang relatif tidak sedikit dan juga 

keterbatasan tempat yang ada pada Butik Sally Lovely. Selain itu pengolahan data 

penjualan dan persediaan barang pada Butik Sally Lovely masih bersifat 

konvensional yakni menggunakan sistem pembukuan sehingga menghambat 
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proses pengelolaan data barang. Begitu juga dalam proses pembuatan laporan dan 

penyimpanan data yang belum terorganisir dengan baik sehingga mengakibatkan 

hilangnya data-data transaksi penjualan, serta belum adanya media promosi yang 

baik yang digunakan untuk memberikan informasi tentang keberadaan Butik Sally 

Lovely.  

Mengetahui pentingnya hal di atas, maka dukungan sistem informasi yang 

cepat dan akurat sangatlah dibutuhkan oleh Butik Sally Lovely, oleh karena itu 

untuk mengatasi permasalahan ini penulis menggunakan bahasa pemrograman 

yang berbasiskan web, karena pemrograman yang berbasis web dapat 

menghubungkan beberapa jaringan lokal yang ada pada suatu daerah atau bahkan 

pada suatu negara, serta informasi yang ditampilkan semakin mudah untuk di 

update sehingga dapat meminimalisir beban biaya dan pengefisienan waktu.  

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, maka untuk lebih 

meningkatkan pelayanan kepada konsumen agar lebih mudah mendapatkan 

informasi mengenai produk dan harga diperlukan suatu media sebagai penyampai 

informasi. Maka dalam penyusunan usulan penelitian ini penulis memberi judul: 

“PROGRAM APLIKASI PENJUALAN PADA BUTIK SALLY LOVELY 

BERBASIS WEB MENGGUNAKAN PROGRAM PHP”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasikan beberapa masalah yang terdapat pada Butik Sally Lovely 

adalah sebagai berikut: 

1. Setiap pembeli harus mendatangi butik secara langsung untuk melakukan 

transaksi pembelian sehingga pembeli berpotensi mengeluarkan biaya yang 

relatif tidak sedikit dan juga keterbatasan tempat yang ada pada Butik Sally 

Lovely.  

2. Pengolahan data penjualan dan persediaan barang pada Butik Sally Lovely 

masih mengunakan sistem pembukuan sehingga menghambat proses 

pengelolaan data barang. 
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3. Proses pembuatan laporan dan penyimpanan data belum terorganisir dengan 

baik dan membutuhkan ruang yang cukup besar sehingga mengakibatkan 

hilang atau rusaknya data-data transaksi penjualan. 

4. Belum tersedianya media promosi yang baik untuk memberikan informasi 

mengenai Butik Sally Lovely kepada masyarakat luas. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

di atas oleh penulis maka dapat dirumuskan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana sistem penjualan yang sedang berjalan pada Butik Sally Lovely.  

2. Bagaimana membangun aplikasi penjualan yang dapat membantu dalam 

pengolahan data penjualan dan persediaan barang di Butik Sally Lovely 

sehingga dapat mempercepat proses pengolahan dan transaksi penjualan serta 

dapat memperkenalkan keberadaan Butik Sally Lovely, sehingga dapat 

membantu pemasaran dan mendukung strategi penjualan produk barang ke 

masyarakat luas. 

3. Bagaimana pengujian Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada Butik 

Sally Lovely. 

4. Bagaimana implementasi Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada 

Butik Sally Lovely. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pengembangan Sistem Informasi Penjualan 

Berbasis Web pada Butik Sally Lovely, diantaranya: 

1. Jika pelanggan tidak melakukan konfirmasi kepada pihak Butik Sally Lovely 

selama 1 X 24 jam maka purchasing order dianggap gagal. 

2. Proses pembayaran dilakukan oleh pelanggan langsung melalui rekening 

bank yang telah disepakati/disediakan tetapi tidak menerima pembayaran 

secara online atau dengan kartu kredit. 
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3. Harga barang sudah termasuk PPN 10% 

4. Konfirmasi pembayaran dilakukan melalui form konfirmasi pembayaran yang 

disediakan. 

5. Jangkauan penjualan produk hanya melayani pembelian yang berada di 

Indonesia. 

6. Butik Sally Lovely tidak melayani pemesanan tetapi hanya melayani 

penjualan secara online. 

7. Jika pelanggan tidak melakukan konfirmasi kepada pihak Butik Sally Lovely 

selama 1 x 24 jam maka purchasing order dianggap gagal. 

8. Proses pembayaran dilakukan oleh pelanggan langsung melalui rekening 

bank yang telah disepakati/ disediakan tetapi tidak menerima pembayaran 

secara online atau dengan kartu kredit. 

9. Harga barang sudah termasuk PPN 10% 

10. Konfirmasi pembayaran dilakukan melalui form konfirmasi pembayaran yang 

disediakan. 

11. Jangkauan penjualan produk hanya melayani pembelian yang berada di 

Indonesia. 

12. Butik Sally Lovely tidak melayani pemesanan tetapi hanya melayani 

penjualan secara online. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui sistem penjualan yang sedang berjalan pada Butik Sally 

Lovely 

2. Untuk membuat perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web pada 

Butik Sally Lovely.  

3. Untuk menguji Sistem Informasi Penjualan Sally Lovely Berbasis Web pada 

Butik Sally Lovely. 

4. Untuk mengimplementasi Sistem Informasi Penjualan Produk untuk Wanita 

Berbasis Web pada Butik Sally Lovely. 
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1.6 Metodologi Penelitian 
Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah: 

1. Studi Lapangan 

Yaitu dengan melakukan observasi dalam penelitian langsung ke objek yang 

diteliti. 

2. Wawancara 

Yaitu teknik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan 

dengan penelitian sebagai bahan kaji. 

3. Studi Dokumentasi 

Yaitu dengan melihat dan mempelajari dokumen yang berhubungan dengan 

data kajian. 

4. Riset kepustakaan 

Yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berhubungan 

dengan sistem informasi. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 
 Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini memuat teori-teori yang menjadi dasar 

pengetahuan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir 

yang disesuaikan dengan permasalahan. 

BAB III ANALISIS SISTEM 
Pada bab ini berisi tentang objek penelitian yang menjelaskan 

sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur 

organisasi perusahaan, dan deskripsi tugas. Kemudian berisi tentang 

metode penelitian yang menjelaskan desain penelitian, jenis dan 

metode pengumpulan data, metode pendekatan dan pengembangan 

sistem, dan pengujian software. 
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BAB IV PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang analisis sistem yang berjalan                 

yang menjelaskan analisis dokumen yang berjalan, analisis prosedur 

yang berjalan, dan evaluasi sistem yang berjalan. Kemudian berisi 

tentang perancangan sistem yang menjelaskan tujuan perancangan 

sistem, umum sistem yang diusulkan, perancangan prosedur yang 

diusulkan, perancangan basis data, perancangan antar muka, dan 

perancangan arsitektur jaringan. 

BAB V IMPLEMENTASI SISTEM 

Pada bab ini berisi tentang implementasi yang menjelaskan 

implementasi batasan, perangkat lunak, perangkat keras, basis data, 

antar muka, dan penggunaan program. Kemudian berisi tentang 

pengujian sistem yang menjelaskan rencana pengujian, kasus dan 

hasil pengujian, dan kesimpulan hasil pengujian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk 

pengembangan sistem selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
Pada bab ini penulis akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai dasar dalam pemahaman dalam 

sebuah sistem serta metode yang dipakai untuk kegiatan pengembangan terhadap 

sistem itu sendiri 

 

2.1 Konsep Dasar Sistem 

Pada dasarnya terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan 

sistem. Pertama, pendekatan yang menekankan pada prosedur, yang 

mendefinisikan sistem sebagai berikut : 

“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan 
atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu” (Jogiyanto HM, 
2005:1). 
 

Kedua, pendekatan yang lebih menekankan pada elemen atau 

kelompoknya, yang mendefinisikan sistem sebagai berikut : 

“Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berintegrasi untuk 

mencapai tujuan tertentu” (Jogiyanto HM, 2005:2). 

 

Sedangkan Abdul Kadir (2003:54) mendefinisikan sistem adalah 

sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Dari pengertian di atas sistem dapat diartikan sebagai kumpulan atau 

group dari bagian atau komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling 

berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai 

satu tujuan tertentu. 
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2.1.1 Bentuk Umum Sistem 

Bentuk umum sistem dari suatu sistem terdiri atas masukan (Input), proses 

dan keluaran (Output), dalam bentuk umum sistem ini terdapat satu atau lebih 

masukan yang akan diproses dan akan menghasilkan suatu keluaran. 

 
Gambar 2.1 Bentuk Umum Sistem 

(Sumber : Hartono, Jogiyanto, 2005, Analisis dan Disain) 

 

2.1.2  Elemen Sistem  

Menurut Abdul Kadir (2003:54) ada beberapa elemen yang membentuk 

sebuah sistem diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan 

Setiap sistem memiliki tujuan (goal), dimana tujuan antara satu sistem 

dengan sistem lain berbeda-beda. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi 

yang mengarahkan sistem. Begitu pula yang berlaku pada sistem informasi. 

Walaupun begitu tujuan yang umum ada tiga macam yaitu diantaranya: 

a. Untuk mendukung fungsi kepengurusan management. 

b. Untuk mendukung pengembalian keputusan management. 

c. Untuk mendukung operasi perusahaan. 

2. Masukan 

Masukan (input) sistem adalah segala sesuatu yang masuk kedalam sistem 

dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal 

berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan 

yang berwujud adalah informasi (misalnya permintaan jasa dari para 

pelanggan). 

 



 

II-3 

3. Proses 

Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari 

masukan menjadi keluaran yang berguna, misalnya berupa informasi dan 

produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa 

pembuangan atau limbah. 

4. Keluaran 

Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, 

keluaran bisa berupa informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. 

5. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik 

 Mekanisme pengendalian (control mekanism) diwujudkan dengan 

menggunakan umpan balik (feedback), yang menciptakan keluaran.  

Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun 

proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan 

tujuan. 

6. Batasan 

Batasan (boundary) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah diluar 

sistem (lingkungan). Batasan sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup 

atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, pertumbuhan sebuah toko 

kelontong dipengaruhi oleh pelanggan, gerakan pesaing, dan ketersediaan 

dana dari bank. 

7. Lingkungan  

Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem. Lingkungan 

bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau 

menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan bagi sebuah organisasi dapat 

berupa vendor, pelanggan, pemilik, pemerintah, bank, dan bahkan pesaing. 

 

2.1.3  Karakteristik Sistem  
Menurut Jogiyanto (2005:3) Sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat 

yang tertentu yaitu mempunyai komponen (Components), batas sistem 

(Boundary), lingkungan (Environments), penghubung (Interface), masukan 

(Input), keluaran (Output), pengolah (Process), dan sasaran (Objectives) atau 

tujuan (Goals).  
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Menurut Jogiyanto (2005:3-5) Sistem mempunyai karasteristik atau sifat-

sifat tertentu, yaitu:  

1. Komponen Sistem  

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang 

artinya saling kerjasama membentuk satu kesatuan.  

2. Sifat-sifat  

Sistem itu terdiri untuk menjalankan fungsi tertentu dan mempunyai sistem 

yang lain secara keseluruhan.  

3. Batasan (Boundary) Sistem  

Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang 

lainnya.  

4. Lingkungan Luar Sistem (Environment)  

Adalah apapun diluar batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem, 

lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga dapat bersifat 

merugikan sistem tersebut.  

5. Penghubung (Interface) Sistem  

Merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem 

lainya.  

6. Masukkan Sistem (Input)  

Adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem, masukan dapat berupa 

masukkan perawatan (Maintenace Input), dan masukkan sinyal (Signal 

Input), maintenance Input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem 

tersebut dapat beroperasi. Sedangkan signal Input adalah energi yang 

diproses untuk mendapatkan keluaran.  

7. Keluaran Sistem (Output)  

Adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang 

berguna dan sisa pembuangan keluaran dapat merupakan masukan untuk 

subsistem yang lain kepada supra sistem.  

8. Sasaran Sistem  

Suatu sistem pasti memiliki sasaran atau tujuan (Goal). Sasaran dari sistem 

sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran 

yang akan dihasilkan sistem. 
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2.1.4 Komponen Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang 

artinya saling bekerja sama dalam membentuk satu kesatuan komponen-

komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa subsistem atau bagian-

bagian dari sistem. Setiap sistem tidak peduli betapapun kecilnya, selalu 

mengandung komponen-komponen atau subsistem-subsistem. Setiap subsistem 

mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan 

mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan (Jogiyanto, 2005). 

 

2.1.5  Batasan Sistem 

Menurut Jogiyanto HM, (2005), ”Batasan sistem merupakan daerah yang 

membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnnya atau dengan 

lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang 

sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menunjukan ruang lingkup (scope) 

dari sistem tersebut”. 

 

2.2 Konsep Dasar Informasi 

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan 

lebih berguna bagi yang menerimanya untuk mengambil keputusan masa kini 

maupun masa yang akan datang. Al-Bahra Bin Ladjamudin (2005:8). 

Dari Penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa informasi adalah 

hasil dari pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat bagi penerimanya 

untuk proses pengambilan keputusan. 

 

2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem Informasi didefinisikan oleh Jogiyanto HM sebagai berikut : 

“Sistem Informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung 
operasi ,bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suat organisasi yang 
menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan laporan yang diperlukan “ 
(Jogiyanto HM, 2005:11) 
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Sistem Informasi memilki komponen utama yang membentuk suatu 

bangunan sistem informasi. Komponen bangunan sistem informasi (information 

system building block) terdiri dari enam blok, yaitu: 

1. Blok Masukan (Input Block) 

Input yang mewakili data yang masuk kedalam sistem Informasi  

2. Blok Model (Model Block) 

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur. Logika dan model matematik yang 

akan memanipulasi data Input dan data yang tersimpan dibasis data dengan 

cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. 

3. Blok keluaran (Output Block) 

Merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk 

semua pemakaian sistem. 

4. Blok teknologi (Technology Block) 

Blok ini terdiri dari tiga bagian utama , yaitu teknisi (humanware atau 

brainware), perangkat lunak (software), dan perangkat keras (hardware). 

5. Blok Basis data (Basis Data Block) 

Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya. 

6. Blok Kendali (Control Kendali) 

Beberapa pengendalian yang perlu dirancang dan diterapkan untuk 

meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun 

bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung di atasi 

 

2.4 Konsep Sistem Informasi Penjualan 
Berikut ini merupakan pengertian teori dasar yang berhubungan dengan 

kasus yang akan dianalisis, yaitu sebagai berikut. 

 

2.4.1 Pengertian Penjualan 
Penjualan merupakan pembelian sesuatu (barang atau jasa) dari suatu 

pihak kepada pihak lainnya dengan mendapatkan ganti uang dari pihak tersebut. 

Penjualan juga merupakan suatu sumber pendapatan perusahaan, semakin besar 

penjualan maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh perusahaan. 
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Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika 

aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara 

langsung dapat merugikan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena sasaran 

penjualan yang diharapkan tidak tercapai dan pendapatan pun akan berkurang. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari pengertian penjualan itu sendiri, 

pengertian penjualan menurut Chairul Marom (2002:28) “Penjualan artinya 

penjualan barang dagangan sebagai usaha pokok perusahaan yang biasanya 

dilakukan secara teratur”. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa                 

penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, 

dimana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat 

menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual 

yang telah disepakati. 

 

2.5 Arsitektur Aplikasi 

Arsitektur aplikasi terdiri dari pengertian jaringan komputer, jenis-                  

jenis jaringan komputer, topologi jaringan komputer, dan manfaat jaringan 

komputer. 

 

2.5.1. Pengertian Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang berjumlah banyak 

yang terpisah-pisah akan tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan 

tugasnya. 

Secara sederhana, jaringan komputer dapat didefinisikan sebagai 

hubungan yang terintegrasi secara share antara dua komputer atau lebih. Tujuan 

dibangunya suatu jaringan komputer adalah membawa informasi secara tepat dan 

tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim (transmisi) menuju ke penerima 

(receiver) melalui media komunikasi. 
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TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) merupakan 

protokol standard internet yang digunakan untuk melakukan koneksi ke internet 

protokol. TCP/IP memiliki beberapa subyek protokol yang berbeda yang 

beroperasi pada lapisan yang berbeda dan mempunyai tugas masing-masing. 

Berkat adanya protokol ini setiap komputer dapat berhubungan secara fleksibel 

dengan host-host yang terkoneksi. 

 

2.5.2. Jenis-jenis Jaringan Komputer 

Adapun jenis-jenis jaringan kopmuter adalah sebagai berikut : 

1. Local Area Network (LAN) 

Local Area Network (LAN), merupakan jaringan milik pribadi di dalam 

sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. 

2. Metropolitan Area Network (MAN) 

Metropolitan Area Network (MAN), pada dasarnya merupakan versi LAN 

yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama 

dengan LAN. 

3. Wide Area Network (WAN) 

Wide Area Network (WAN), jangkauannya mencakup daerah geografis yang 

luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua. 

 

2.5.3. Topologi Jaringan Komputer 

Topologi Jaringan adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan antara 

komponen-komponen jaringan, yang meliputi server, workstation, hub dan 

pengkabelanya. Terdapat tiga macam topologi jaringan umum digunakan, yaitu 

Bus, Star dan Ring. 
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1. Topologi Bus 

Pada topologi Bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di 

mana seluruh workstation dan server dihubungkan.  

Keunggulan topologi Bus adalah pengembangan jaringan atau 

penambahan workstation baru dapatdilakukan dengan mudah tanpa mengganggu 

workstation lain. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di 

sepanjang kabel pusat maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. 

 

 
Gambar 2.2 Topologi Bus 

(Sumber : Melwin Syafrizal, 2005, Pengantar Jaringan Komputer, Andi, Yogyakarta) 

 

2. Topologi Star 

Pada topologi Star, masing-masing workstation dihubungkan secara 

langsung ke server atau hub. Keunggulan dari topologi tipe Star ini adalah bahwa 

dengan adanya kabel tersendiri untuk setiap workstation ke server, maka 

bandwidth atau lebar jalur komunikasi dalam kabel akan semakin lebar sehingga 

akan meningkatkan unjuk kerja jaringan secara keseluruhan. Kelemahan dari 

topologi Star adalah kebutuhan kabel yang lebih besar dibandingkan dengan 

topologi lainnya. 
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Gambar 2.3 Topologi Star 

(Sumber : Melwin Syafrizal, 2005, Pengantar Jaringan Komputer, Andi, Yogyakarta) 

 

3. Topologi Ring 

Di dalam topologi Ring semua workstation dan server dihubungkan 

sehingga terbentuk suatu pola lingkaran atau cincin. Tiap workstation ataupun 

server akan menerima dan melewatkan informasi dari satu komputer ke komputer 

lain, bila alamat- alamat yang dimaksud sesuai maka informasi diterima dan bila 

tidak informasi akan dilewatkan.  

Kelemahan dari topologi ini adalah setiap node dalam jaringan akan selalu 

ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan, sehingga bila 

terdapat gangguan di suatu node maka seluruh jaringan akan terganggu. 

Keunggulan topologi Ring adalah tidak terjadinya collision atau tabrakan 

pengiriman data seperti pada topologi Bus, karena hanya satu node dapat 

mengirimkan data pada suatu saat. 
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Gambar 2.4 Topologi Ring 

(Sumber : Melwin Syafrizal, 2005, Pengantar Jaringan Komputer, Andi, Yogyakarta) 

 

2.5.4. Manfaat Jaringan Komputer  

 Manfaat yang didapat dari membangun jaringan komputer adalah sebagai 

berikut : 

1. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, 

banyak pengguna dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi, 

dibandingkan memakai printer kualitas rendah di masing-masing meja kerja. 

Selain itu, lisensi perangkat lunak jaringan dapat lebih murah dibandingkan 

lisensi stand-alone terpisah untuk jumlah pengguna sama. 

2. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up-to-

date. Sistem penyimpanan data terpusat yang dikelola dengan baik 

memungkinkan banyak pengguna mengakses data dari berbagai lokasi yang 

berbeda, dan membatasi akses ke data sewaktu sedang diproses. 
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3. Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data (data sharing). Transfer 

data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan sarana berbagi data 

lainnya yang bukan jaringan. 

4. Jaringan memungkinkan kelompok-kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. 

Surat dan penyampaian pesan elektronik merupakan substansi sebagian besar 

sistem jaringan, disamping sistem penjadwalan, pemantauan proyek, 

konferensi online dan groupware, dimana semuanya membantu team bekerja 

lebih produktif. 

5. Jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. 

Akses jarak-jauh ke data terpusat memungkinkan karyawan dapat melayani 

klien di lapangan dan klien dapat langsung berkomunikasi dengan pemasok. 

 

2.6 E-Commerce 

E-Commerce atau electronic commerce merupakan bagian dari e-lifestyle 

yang memungkinkan transaksi jual beli yang dilakukan secara online dari sudut 

tempat manapun. Ada beberapa definisi E-Commerce dari beberpa sumber 

diantaranya dalah sebagai berikut : 

1. Berhubungan dengan pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui 

Internet, khususnya Word Wide Web. 

2. Suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan 

menggunakan Internet sebagai media komunikasi yang paling utama. 

3. Menjual barang dagangan atau jasa melalui Internet. 

Definisi E-Commerce yang lain adalah E-Commerce merupakan suatu cara 

belanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan 

fasilitas Internet dimana terdapat Website yang dapat menyediakan layanan “get 

and deliver”. E-Commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga 

memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan tranding (perdagangan). 

Adapun proses yang terjadi dalam E-Commerce adalah sebagai berikut : 

a. Presentasi Elektronis (Pembuatan Website) untuk produk dan layanan. 

b. Pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan  
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c. Otomasi account pelanggan secara aman (nomor rekening ataupun kartu 

kredit) 

d. Pembayaran dilakukan secara langsung (online) 

 

Beberapa kelebihan yang dimiliki bisnis dengan cara E-Commerce antara lain : 

1. Murah dan Efisien  

Hasil riset yang dilakukan oleh sebiah konsultan asing ternama pada tahun 

1997 menyimpulkan bahwa ongkos transaksi perbankan yang dilakukan 

melalui internet jauh lebih murah dibandingkan dengan melalui ATM, 

telepon, dan kantor cabang. Selain model pembuatan yang murah, biaya 

operasional toko online juga jauh berbeda dengan operasional toko secara 

fisik. Umumnya, biaya operasioanl yang diperlukan untuk penanganan toko 

online yang masih dikelola sendiri adalah biaya akses internet yang bahkan 

bias gratis jika menggunakan hospot. 

2. Akses tanpa  

Saat sebuah bisnis memiliki alamat di Internet (URL), apa yang ditampilkan 

akan bias diakses oleh pengunjung dari belahan dunia manapun. Semakin 

sering alamat tersebut dikunjungi, semakin besar pula potensi untuk 

mendapatkan revenue. 

3. Revenue Stream 

Selain biaya operasional yang murah, E-Commerce sangat mungkin 

memberikan revenue yang bisa jadi sulit diperoleh melalui cara yang 

konvensional. 

4. Memperpendek jarak 

Pengiriman prosuk yang dilakukan secara online memungkinkan pengiriman 

dilakukan dengan seketika.  

 
Risiko dan kerugian E-Commerce : 

1. Kehilangan segi financial secara langsung karena kecurangan . 

2. Pecurian informasi rahasia berharga 

3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan 
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4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak 

5. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen 

6. Kerugian-kerugian yang tidak berharga 

 

2.7 Pengertian Internet 

Internet berasal dari kata Interconnection Networking yang mempunyai 

arti hubungan komputer dengan berbagai tipe yang membentuk sistem jaringan 

yang mencakup seluruh dunia (jaringan komputer global) dengan melalui jalur 

telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit dan lainnya. Menurut Budhi 

Irawan (2005 : 69), internet (Interconnected Network) adalah sebuah sistem 

komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-

jaringan komputer di seluruh dunia 

Dalam mengatur integrasi dan komunikasi jaringan komputer ini 

digunakan protokol yaitu TCP/IP. TCP (Transmission Control Protocol) bertugas 

memastikan bahwa semua hubungan bekerja dengan benar, sedangkan IP (Internet 

Protocol) yang mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. 

TPC/IP secara umum berfungsi memilih rute terbaik transmisi data, memilih rute 

alternatif jika suatu rute tidak dapat di gunakan, mengatur dan mengirimkan 

paket-paket pengiriman data. 

Untuk dapat ikut serta menggunakan fasilitas Internet, biasanya Anda 

harus berlangganan ke salah satu ISP (Internet Service Provider) yang ada di kota 

Anda. ISP ini biasanya disebut penyelenggara jasa internet ataupun Anda dapat 

menggunakan fasilitas dari Telkom yakni Telkomnet Instan. 

Dengan memanfaatkan internet, pemakaian komputer di seluruh dunia 

dimungkinkan untuk saling berkomunikasi dan pemakaian bersama informasi 

dengan cara saling kirim e-mail, menghubungkan ke komputer lain, mengirim    

dan menerima file, membahas topik tertentu pada newsgroup dan lain-lain. 

(Sumber:http://stikom-pti2007-kelompok9.blogspot.com/2007/09/pengertian-

internet.html 

  

 

http://stikom-pti2007-kelompok9.blogspot.com/2007/09/pengertian-internet.html�
http://stikom-pti2007-kelompok9.blogspot.com/2007/09/pengertian-internet.html�
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2.8 World Wide Web 

World Wide Web (WWW), yang lebih dikenal dengan istilah web, 

merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang 

terhubung dengan internet. Dengan menggunakan teknologi hypertext, pemakai 

web dituntun untuk menemukan informasi dengan mengikuti link-link yang 

disediakan dalam dokumen web yang ditampilkan dalam browser web. 

Kemampuan internet dimasukan kedalam browser ini sehingga dapat 

loncat dari suatu dokumen ke dokumen lainnya, tidak lagi dari suatu                  

komputer saja, tetapi dapat meloncat ke dokumen lain yang letaknya pada 

komputer remote. 

 

2.9 (HTTP) Hypertext Transfer Protocol 

(HTTP) Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol jaringan 

lapisan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, 

dan menggunakan hipermedia. Penggunaannya banyak pada pengambilan sumber 

daya yang saling terhubung dengan tautan, yang disebut dengan dokumen 

hiperteks, yang kemudian membentuk World Wide Web pada tahun 1990 oleh 

fisikawan Inggris, Tim Berners-Lee. Hingga kini, ada dua versi mayor dari 

protokol HTTP, yakni HTTP/1.0 yang menggunakan koneksi terpisah untuk 

setiap dokumen, dan HTTP/1.1 yang dapat menggunakan koneksi yang sama 

untuk melakukan transaksi. Dengan demikian, HTTP/1.1 bisa lebih cepat                  

karena memang tidak usah membuang waktu untuk pembuatan koneksi berulang-

ulang. 

 

2.10 (HTML) Hypertext Markup Language 

Merupakan salah satu varian dari SGML (Standard Generalized Markup 

Language), yaitu sebuah standar dari ISO (International Organization for 

Standarization) untuk pertukaran dokumen secara elektronik. HTML sendiri 

secara formal diumumkan sebagai RFC 1866. Yang dipergunakan dalam 

pertukaran dokumen melalui protokol HTTP. Tata penulisan yang digunakan 

dalam dokumen Web. Dokumen ini, akan dieksekusi oleh browser, sehingga 

http://id.wikipedia.org/wiki/Protokol_jaringan�
http://id.wikipedia.org/wiki/Lapisan_aplikasi�
http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_terdistribusi�
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipermedia&action=edit&redlink=1�
http://id.wikipedia.org/wiki/Hiperteks�
http://id.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web�
http://id.wikipedia.org/wiki/1990�
http://id.wikipedia.org/wiki/Fisikawan�
http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris�
http://id.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee�
http://www.total.or.id/info.php?kk=SGML�
http://www.total.or.id/info.php?kk=document�
http://www.total.or.id/info.php?kk=protocol�
http://www.total.or.id/info.php?kk=Web�
http://www.total.or.id/info.php?kk=execution�
http://www.total.or.id/info.php?kk=browser�
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browser mampu menghasilkan suatu dokumen sesuai dengan keinginan yang 

mendesain page. Dokumen ini mempunyai kemampuan menampilkan gambar, 

suara, teks, maupun penyediaan link terhadap halaman web lainnya, baik dengan 

alamat yang sama serta alamat yang berbeda 

HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markup yang 

digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi 

di dalam sebuah Penjelajah web Internet dan formating hypertext sederhana yang 

ditulis kedalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud 

yang terintegerasi. Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam perangkat lunak 

pengolah kata dan disimpan kedalam format ASCII normal sehingga menjadi 

home page dengan perintah-perintah HTML. Bermula dari sebuah bahasa yang 

sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan percetakan yang disebut 

dengan SGML (Standard Generalized Markup Language), HTML adalah sebuah 

standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat 

ini merupakan standar Internet yang didefinisikan dan dikendalikan 

penggunaannya oleh World Wide Web Consortium (W3C). HTML dibuat oleh 

kolaborasi Caillau TIM dengan Berners-lee robert ketika mereka bekerja di CERN 

pada tahun 1989 (CERN adalah Lembaga Penelitian Fisika Energi Tinggi di 

Jenewa). 

 

2.11 Tinjauan Perangkat Lunak 

Berikut ini adalah tinjauan singkat tentang perangkat lunak yang 

digunakan penulis untuk membantu penulisan dan pembuatan proposal penelitian 

ini. 

 

2.11.1 Apache 

Apache adalah sebuah nama web server yang bertanggung jawab pada 

request-response HTTP dan logging informasi secara detail (kegunaan basicnya). 

Selain itu, Apache juga diartikan sebagai suatu web server yang kompak, 

modular, mengikuti standar protokol HTTP, dan tentu saja sangat digemari. 

Kesimpulan ini bisa didapatkan dari jumlah pengguna yang jauh melebihi para 

http://www.total.or.id/info.php?kk=design�
http://www.total.or.id/info.php?kk=page�
http://www.total.or.id/info.php?kk=image�
http://www.total.or.id/info.php?kk=voice�
http://www.total.or.id/info.php?kk=link�
http://www.total.or.id/info.php?kk=address�
http://extratutorialblog.blogspot.com/�
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pesaingnya. Sesuai hasil survai yang dilakukan oleh Netcraft, bulan Januari 2005 

saja jumlahnya tidak kurang dari 68% pangsa web server yang berjalan di 

Internet. Ini berarti jika semua web server selain Apache digabung, masih belum 

bisa mengalahkan jumlah Apache.  

Saat ini ada dua versi Apache yang bisa dipakai untuk server produksi, 

yaitu versi mayor 2.0 dan versi mayor 1.3. Apache merupakan webserver yang 

paling banyak digunakan saat ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa sebab, di 

antaranya adalah karena sifatnya yang opensource dan mudahnya 

mengkostumisasikannya. diantaranya dengan menambahkan support secure 

protocol melalui SSL dan konektifitasnya dengan database server melalui bahasa 

scripting PHP. 

 

2.11.2 PHP (Hypertext Preprocessor) 

Bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa pemrograman untuk mebuat 

web yang bersifat server-side scripting. PHP memungkinkan kita untuk membuat 

halaman web yang bersifat dinamis. PHP dapat dijalankan pada berbagai macam 

Operating System (OS), misalnya Windows, Linux dan Mac OS. Selain Apache, 

PHP juga mendukung beberapa web server lain, misalnya Microsoft IIS, 

Caudium, PWS dan lain-lain. PHP dapat memanfaatkan database untuk 

menghasilkan halaman web yang dinamis. Sistem manajemen database yang 

sering digunakan bersama PHP adalah MySQL. Namun PHP juga mendukung 

system manajemen Database Oracle, Microsoft Acces, Interbase, d-Base, 

PostgreSQL dan sebagainya. Hingga kini PHP sudah berkembang hingga versi ke 

5. PHP 5 mendukung penuh Object Oriented Programing (OOP), integrasi XML, 

mendukung semua ekstensi terbaru MySQL, pengembangan web services dengan 

SOAP dan REST, serta ratusan peningkatan kemampuan lainnya dibandingkan 

versi sebelumnya. Sama dengan web server lainnya PHP juga bersifat open  

source sehingga setiap orang dapat menggunakannya dengan gratis. (Sumber : 

http://blog.duniascript.com/pengertian-tentang-xampp.html.) 

 

 

http://blog.duniascript.com/pengertian-tentang-xampp.html�
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2.11.3 Struktur pada PHP 

Struktur Kendali atau statement adalah bagian penting dalam suatu bahasa 

pemrograman, karena bagian ini mengatur jalurnya eksekusi suatu program. 

Struktur Penulisan php, dapat dituliskan berdiri sendiri atau disisipkan pada script 

HTML. Bentuk penulisan script PHP, diawali dengan tag <? dan diakhiri dengan .  

Setiap akhir baris perintah script php selalu diakhiri dengan tanda titik koma [ ; ] 

dan tidak harus berada dalam satu baris. 

 

2.11.4 MySQL 

SQL yang merupakan kepanjangan dari Structured Query Language. SQL 

merupakan bahasa terstruktur yang khusus digunakan untuk mengolah database. 

SQL pertama kali didefinisikan oleh American National Standards Institute 

(ANSI) pada tahun 1986. MySQL adalah sebuah sistem manajemen database yang 

bersifat open source. MySQL adalah pasangan serasi dari PHP. MySQL dibuat 

dan dikembangkan oleh MySQL AB yang berada di Swedia. 

MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengola database beserta 

isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, mengubah dan 

menghapus data yang berada dalam database. MySQL merupakan sisitem 

manajemen database yang bersifat at relational. Artinya data-data yang dikelola 

dalam database akan diletakkan pada beberapa tabel yang terpisah sehingga 

manipulasi data akan menjadi jauh lebih cepat.MySQL dapat digunakan untuk 

mengelola database mulai dari yang kecil sampai dengan yang sangat besar. 

MySQL juga dapat menjalankan perintah-perintah Structured Query Language 

(SQL) untuk mengelola database-database yang ada di dalamnya. MySQL 5 sudah 

mendukung trigger untuk memudahkan pengelolaan tabel dalam database. 

(Sumber:http://kihendriku.wordpress.com/2009/03/09/pengertian-xampp/.) 
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Kelebihan MySQL 

1. MySQL Merupakan sebuah database yang mampu menyimpan data 

berkapasitas sangat besar hingga berukuran gigabyte sekalipun. 

2. MySQL didukung oleh server ODBC, yang artinya database MySQL dapat 

diakses menggunkan aplikasi apa saja termasuk berupa visual seperti Delpi 

mapun Visual Basic. 

3. MySQL adalah databse yang menggunakan enkripsi password. 

4. MySQL merupakan server database multi user artinya databse ini dapat 

digunakan oleh banyak orang. 

5. MysQL dapat menciptakan lebih dari 16 kunci per table dan satu kunci 

memungkinkan belasan fileds. 

 

2.11.5 Perbedaan MySQL dan SQL 

MySQL dan SQL adalah dua “makhluk” yang berbeda. Mudahnya 

MySQL adalah softwarenya dan SQL adalah bahasa perintahnya. Awalnya 

MySQL dijalankan pada sistem operasi Unix dan Linux. Tapi bagi para 

penggemar windowspun sekarang sudah tersedia MySQL versi Mereka yang 

menggunakan linux (RedHat, Mandrake, dsb) biasanya SQL sudah terinstall 

secara default. Bila belum bisa iinstall maka dengan mudah dapat menginstalnya 

menggunakan RPM (Redhat Package Manager), merupakan prosedur instalasi 

software yang menjadi standart de-facto untuk linux, walaupun anda tidak 

menggunakan linux RedHat.  

MySQL merupakan database yang paling digemari sebagai piranti 

perangkat lunak yang open source, dengan alasan bahwa program ini merupakan 

database yang sangat kuat dan cukup stabil untuk digunakan sebagai media 

penyimpanan data. Sebagai sebuah database Server yang mampu untuk 

memanajemen database dengan baik, MySQL terhitung merupakan database yang 

paling digemari dan paling banyak digunakan dibanding database lainnya. 
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2.11.6 Macromedia Dreamweaver 

Pengertian Macromedia Dreamweaver adalah sebuah software HTML 

editor profesional yang digunakan untuk mendesain secara visual dan mengelola 

situs web maupun halaman web. Bilamana kita menyukai untuk berurusan dengan 

kode-kode HTML secara manual atau lebih menyukai bekerja dengan lingkungan 

secara visual dalam melakukan editing, Dreamweaver membuatnya menjadi lebih 

mudah dengan menyediakan tools yang sangat berguna dalam peningkatan 

kemampuan dan pengalaman kita dalam mendesain web.Dreamweaver 8 dalam 

hal ini digunakan untuk web desain. Dreamweaver 8 mengikutsertakan banyak 

tools untuk kode-kode dalam halaman web beserta fasilitas-fasilitasnya, antara 

lain : Referensi HTML, CSS dan Javascript, Javascript debugger, dan editor kode 

(tampilan kode dan Code inspector) yang mengizinkan kita mengedit kode 

Javascript, XML, dan dokumen teks lain secara langsung dalam 

Dreamweaver.Teknologi Dreamweaver Roundtrip HTML mampu mengimpor 

dokumen HTML tanpa perlu memformat ulang kode tersebut dan kita dapat 

menggunakan Dreamweaver pula untuk membersihkan dan memformat ulang 

HTML bila kita menginginkannya. Selain itu Dreamweaver juga dilengkapi 

kemampuan manajemen situs, yang memudahkan kita mengelola keseluruhan 

elemen yang ada dalam situs. Kita juga dapat melakukan evaluasi situs dengan 

melakukan pengecekan broken link, kompatibilitas browser, maupun perkiraan 

waktu download halaman web.  

(sumber:http:/blog.duniascript.com/sekilastentangmacromediadreamweaver.html) 

 

2.11.7 Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop, atau Photoshop adalah software yang dibuat oleh 

perusahaan Adobe System, yang dikhususkan untuk pengeditan photo atau 

gambar dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh 

fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin 

pasar (market leader) untuk perangkat lunak pengolah gambar. 
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Meskipun pada awalnya Photoshop dirancang untuk menyunting gambar 

untuk cetakan berbasis-kertas, Photoshop yang ada saat ini juga dapat digunakan 

untuk memproduksi gambar untuk World Wide Web. Beberapa versi terakhir juga 

menyertakan aplikasi tambahan, Adobe ImageReady, untuk keperluan 

tersebut.Photoshop juga memiliki hubungan erat dengan beberapa perangkat lunak 

penyunting media, animasi, dan authoring buatan-Adobe lainnya. 

Kelebihan photoshop:  

1. Membuat tulisan dengan efek tertentu. 

2. Membuat tekstur dan material yang beragam 

3. Mengedit foto dan gambar yang sudah ada 

4. Memproses materi web. 

(Sumber:http://photoshop.otodidak.info/articles-graphic/pengertian-desain-

grafis/) 

http://photoshop.otodidak.info/articles-graphic/pengertian-desain-grafis/�
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BAB III 

ANALISIS SISTEM 

 
3.1 Objek Penelitian  

Objek data penulis adalah Program Aplikasi Penjualan pada Butik 

Sally Lovely Berbasis Web Menggunakan PHP yang berlokasi di Jalan Bidadari 

No. 9 Flores NTT. 

 

3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Butik Sally Lovely memulai usahanya pada awal tahun 2011, bergerak 

dalam bidang penjualan berbagai macam produk seperti pakaian, rok dan sepatu 

untuk kaum wanita. Butik Sally Lovely didirikan berawal dari kebutuhan 

konsumen khususnya para remaja belia terhadap produk untuk wanita di wilayah 

Flores dan sekitarnya serta belum banyaknya pihak kompetitor yang berkiprah 

dalam bidang bisnis yang sejenis sehingga memberikan peluang dan prospek yang 

cerah bagi Butik Sally Lovely dalam menjalankan proses bisnis tersebut.                  

Dalam proses penjualannya, Butik Sally Lovely menyediakan produk untuk 

wanita seperti dress, blouse, rok, dan sepatu yang berkualitas baik serta 

menawarkan harga yang cukup terjangkau oleh kaum remaja serta seluruh lapisan 

masyarakat.  

 

3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi Perusahaan 

Visi Butik Sally Lovely adalah menjadi referensi tempat terbaik dalam                   

hal  fashion remaja di Flores dan memberikan kenyamanan dan kemudahan 

dalam bertransaksi. 
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2. Misi Perusahaan 

Menjalankan kegiatan usaha yang menyediakan produk untuk wanita dengan 

berbagai model yang up to date dengan kualitas baik dan harga terjangkau 

serta selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik terhadap para 

konsumen guna meningkatkan keuntungan dan kenyamanan dalam 

bertransaksi. 

 

3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Dalam analisis struktur organisasi ini akan dijelaskan mengenai rangkaian 

aktifitas yang terdapat didalam perusahaan tersebut. Struktur organisasi 

merupakan susunan dari setiap jabatan yang sudah stabil dan merupakan                      

salah satu faktor yang mempengaruhi orang yang tergabung dalam organisasi 

tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, maka setiap pimpinan atau                   

bawahan mengetahui dengan jelas sampai dimana tugas dan fungsi yang harus 

dilaksanakan atau batas wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. 

Pembagian kerja adalah suatu keharusan didalam organisasi agar tidak terjadi 

tumpang tindih pekerjaan. Pembagian kerja bukan hanya perlu dilihat dari 

manfaat yang diperoleh dari penerapan spesialisasi, tetapi mewujudkan 

penempatan orang yang tepat.  

 

Owner

BAG. PENJUALAN
 

BAG. GUDANG
 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 
( Sumber : Butik Sally Lovely,Flores ) 

 

 



 

III-3 

3.1.4 Deskripsi Tugas  

Dapat dijelaskan mengenai Tugas pokok dan fungsi setiap bagian 

organisasi. Penjabaran dari tugas pokok dan fungsi setiap bagian adalah sebagai 

berikut : 

1. Owner 

Tugas dan tanggung jawab dari Pemiliki Toko adalah sebagai berikut : 

a. Pemimpin tertinggi yang menetapkan langkah-langkah pokok dalam 

melaksanakan kebijakan di Butik shop Bandung 

b. Memiliki wewenang sebagai pengambil keputusan setiap kegiatan di 

Butik Shop  

c. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dipimpinnya. 

d. Menerima dan mengevaluasi laporan dari bawahan. 

2. Bagian Penjualan 

Adapun tugas dan tanggung jawab Bagian Penjualan yaitu : 

a. Bertanggung jawab atas semua kegiatan keuangan  

b. Bertanggung jawab atas alur keuangan yang dipegang 

c. Mengurus arus barang yang akan diproduksi 

d. Mengurus segala promosi penjualan 

3. Bagian Gudang 

Adapun tugas dan tanggung jawab bagian gudang yaitu: 

a. Melakukan pengecekan barang yang ada. 

b. Melakukan pemesanan barang kepada pihak supplier. 

c. Membuat laporan persediaan barang. 

 

3.2 Metode Penelitian  

Penelitian adalah kegiatan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-

prinsip (baik kegiatan untuk penemuan, pengujian atau pengembangan) dari                   

suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan, mencatat dan menganalisa                  

data yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan (metode 

ilmiah). 
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Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian merupakan dasar 

penyusunan rancangan penelitian dan merupakan penjabaran dari metode ilmiah 

secara umum dimana Metode penelitian di jelaskan dari awal perencanaan hingga 

tercapainya tujuan penelitian  

 

3.2.1 Desain Penelitian 

Dalam menentukan desain penelitian, penulis melakukannya pada Butik 

Shop Bandung yang beralamatkan di Jalan Pahlawan No. 73 Bandung. Maka 

penulis akan melakukan penelitian pada toko ini untuk membangun sistem 

aplikasi penjualan dan persediaan barang. Dengan menggunakan metode kualitatif 

yang bersifat deskriptif pada pendekatan kasus di Butik Shop, yaitu suatu metode 

yang pada tahap pertama penulis melakukan dengan cara mengumpulkan data dan 

bahan yang diperlukan terlebih dahulu, dan pada tahap berikutnya penulis 

mengolah dan membahas sampai pada suatu kesimpulan yang pada akhirnya 

dapat dibuat suatu laporan untuk melampirkan semua kegiatan yang dikerjakan 

selama dilakukannya penelitian di Butik Shop Bandung. 

 

3.2.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Dalam pembuatan proposal usulan penelitian ini metode pengumpulan 

data yang digunakan penulis adalah metode pengumpulan dengan menggunakan 

gabungan dari sumber data primer dan sumber data sekunder yang menunjang 

kepada tujuan dan sasaran studi.  

 

3.2.2.1 Sumber data Primer (Wawancara, Observasi) 

Dalam penulisan proposal usulan penelitian ini, penulis mengumpulkan 

data sebagai bahan dari laporan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

a. Wawancara 

Pada metode pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara pada 

owner atau pemilik dari Butik Shop Bandung. 
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b. Observasi 

Selain wawancara langsung dengan owner, penulis juga mengamati secara 

langsung proses penjualan dengan mengadakan pencatatan terhadap 

dokumen-dokumen seperti laporan penjualan serta cara kerja berdasarkan 

sistem yang sedang berjalan. 

 

3.2.2.2 Sumber data Sekunder (Dokumentasi) 

Dalam pengumpulan data sekunder penulis menggunakan cara 

dokumentasi yaitu penelitian dimana didalam pengambilan datanya penulis 

melakukan pengambilan data atau dokumentasi berupa laporan penjualan. 

Laporan penjualan yang diambil digunakan untuk perlengkapan data yang 

didapat. Selain itu penulis juga melihat referensi dari penulisan skripsi 

sebelumnya yang berkaitan dengan judul.  

 

3.2.3 Metode Pendekatan dan Pengembangan Sistem 

Metode pendekatan sistem merupakan salah satu cara penyelesaian 

persoalan yang dimulai dengan dilakukannya identifikasi terhadap adanya 

sejumlah kebutuhan-kebutuhan, sehingga dapat menghasilkan suatu operasi dari 

sistem yang diangggap efektif. Sedangkan metode pengembangan sistem terdiri 

dari sederetan kegiatan yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa tahapan, 

yang membantu kita dalam pengembangan sistem.  

 

3.2.3.1 Metode Pendekatan Sistem 

Metode Pendekatan sistem merupakan pendekatan dengan cara bagaimana 

menggunakan alat-alat dan peraturan-peraturan yang melengkapi satu atau lebih 

tahapan- tahapan pengembangan sistem informasi. 

Adapun metode pendekatan sistem yang digunakan penulis dalam 

pembuatan sistem informasi penjualan iniadalah dengan cara pendekatan 

terstruktur yang berorientasi pada data yaitu analisis dan perancangan terstruktur. 

Pendekatan terstruktur adalah pengembangan sistem yang mengikuti tahapan-

tahapan pengembangan sistem (system development life cycle) dengan dilengkapi 
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alat dan teknik pengumpulan data. Adapun alat yang digunakan sebagai alat bantu 

adalah sebagai berikut : 

1. Flowmap 

2. Diagram Konteks 

3. Data Flow Diagram (DFD) 

4. Entity Relational Diagram (ERD) 

5. Kamus Data 

6. Normalisasi 

 

3.2.3.2 Metode Pengembangan Sistem 

Teknik pengembangan sistem menggunakan metode Incremental yang 

sudah dikembangkan dari waterfall model, karena metode Incremental ini terdiri 

dari tahap-tahap yang memberikan kemudahan, jika pada satu tahap tidak sesuai 

atau mengalami kesalahan maka dapat kembali ketahap sebelumnya.  

Tahapan-tahapan yang terdapat dalam metode waterfall dapat dilihat pada 

Gambar 3.2 sebagai berikut :  

 

Coding

Testing

Maintenance

Design

Analysis

 

Gambar 3.2 Waterfall Model. 
(Sumber :Andy Down Town, McGraw Hill, Enginneering Computer interface) 
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Langkah umum penggambaran waterfall adalah sebagai berikut : 

a. 
Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan 

data dalam tahap ini bisa malakukan sebuah penelitian, wawancara atau study 

literatur. Seorang sistem analis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya 

dari 

Analysis 

user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa 

melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan 

menghasilkan dokumen user requirment atau bisa dikatakan sebagai data 

yang berhubungan dengan keinginan user 

b. 

dalam pembuatan sistem. 

Dokumen inilah yang akan menjadi acuan sistem analis untuk 

menterjemahkan ke dalam bahasa pemrogram. 

Proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah perancangan 

perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini 

berfokus pada : struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi 

interface, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan 

dokumen yang disebut 

Design 

software requirment. Dokumen inilah yang                         

akan digunakan proggrammer 

c. 

untuk melakukan aktivitas pembuatan 

sistemnya. 

Coding  

Coding merupan penerjemahan design dalam bahasa yang bisa dikenali oleh 

komputer. Dilakukan oleh programmer yang akan meterjemahkan transaksi 

yang diminta oleh user. 

d. Testing  

Tahapan ini lah yang merupakan tahapan secara 

nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian penggunaan komputer 

akan dimaksimalkan dalam tahapan ini.  

Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang 

telah dibuat tadi. Tujuan testing 

 

adalah menemukan kesalahan-kesalahan 

terhadap sistem tersebut dan kemudian bisa diperbaiki. 
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e. 
Perangkat lunak yang sudah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan 

karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan (periperal 

atau sistem operasi baru) baru, atau karena pelanggan membutuhkan 

perkembangan fungsional. 

Maintenace 

 

3.2.3.3 Alat Bantu Analisis dan Perancangan  

Analisis dan perancangan terstruktur dapat memberikan penjelasan yang 

lengkap dan sistem dipandang dari elemn data, dimana dalam sistem terdapat 

flowmap, digram konteks, DFD, Kamus data dan Relasi Tabel. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat penjelasan sebagai berikut : 

1. Flow Map 

Flow map dibuat untuk menggambarkan sistem yang sedang berjalan dan 

yang akan diusulkan. Didalam sebuah flow map terdapat entitas dalam 

maupun luar. Flow Map digunakan sebagai alat bantu komunkasi dan untuk 

dokumentasi, khususnya membantu pada pembuatan program yang sesuai 

dengan keutuhan dan keinginan pemakai. Flow Map yang sedang berjalan 

untuk Sistem Informasi Penjualan pada Butik Shop tidak akan mengubah 

prosedur yang telah ada.  

2. Diagram Kontek 

Diagram konteks digunakan untuk menggambarkan sistem penjualan barang 

secara garis besar dan keseluruhan. Diagram konteks dirancang untuk 

memperhatikan masukan yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang 

dihasilkan oleh sistem. 

3. Data Flow Diagram 

Digram aliran data pada sistem penjualan barang merupakan salah satu 

gambaran mengenai semua kegiatan dan aktifitas penjualan barang untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami di dalam 

kegiatan proses pengolahan data.  
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4. Kamus Data 

Dengan menggunakan kamus data, dapat mengetahui data yang mengalir di 

sistem dengan lengkap. Kamus data dapat digunakan dengan dua tahap yaitu 

tahap analisis dan perancangan sistem. Pada tahap menganalisis suatu sistem, 

kamus data dapat digunakan sebagai alat komunikasi analisis dan pemakai 

sistem, mengenai data yang masuk kedalam sistem dan informasi yang 

dibutuhkan dalam sistem. Sedangkan dalam tahap perancangan sistem, kamus 

data yang digunakan untuk merancang input,merancang laporan- laporan dan 

database.  

5. Perancangan Basis data 

Adapun tahap-tahap dalam perancangan basis data ada sebagai berikut: 

a. Normalisasi 

Pada proses normalisasi selalu diuji dengan berbagai kondisi seperti 

menambah (insert), menghapus(delete), mengubah (update), melihat 

(review).Pada sebuah database dan bila terdapat kesulitan pada pengujian 

tersebut, maka relasi yang haris dipecahkan lagi menjadi beberapa table 

sehingga bentuknya menjadi database normal . 

Tujuan dari normalisasi adalah : 

1) Mengurangi keanekaragaman data 

2) Mengurangi terjadinya penyimpangan dalam operasi insert, delete, 

update. 

Bentuk-bentuk normalisasi adalah : 

1) Bentuk tidak normal (un-normalized) 

 Merupakan kumpulan data yang direkam, tidak ada keharusan 

mengikuti format tersebut. 

2) Bentuk Normal Satu (1-NF) 

Mempunyai ciri setiap data dibentuk dalam file data, data dibentuk 

dalam satu record dan nilai dari field-field berupa automatic value. 
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3) Bentuk Normal Dua (2-NF) 

Untuk membentuk normal kedua tentukan kunci fieldnya yang 

bersifat unik dan dapat mewakili atribut lain yang menjadi 

anggotanya.  

4) Bentuk Normal Tiga (3-NF) 

Untuk menjadi bentuk normal ketiga, maka relasi haruslah berada 

dalam betuk normal kedua dan semua atribut bukan primer tidak 

mempunyai hubungan transitif.  

b. Tabel Realisasi 

Relasi anatar dua table yang dapat dikategorikan menjadi 3 macam, 

adapun relasi-relasi yang mungkin terjadi antara lain : 

1) One To One Relationship 2 File 

Hubungan one to one relationship adalah hubungan antara file 

pertama dengan file kedua adalah satu banding satu. 

2) One To Many Relationship 2 File 

Hubungan one to many relationship adalah hubungan relasi yang 

merupakan tahap dimana hubungan antara file pertama dengan file 

kedua adalah satu berbanding banyak.  

3) Many To Many Relationship 2 File 

Hubungan many to many relationship ialah relasi antara suatu file 

dengan file yang keduanya mempunyai relasi banyak berbanding 

banyak.  

c. Entity Relationship Diagram 

Merupakan model konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara 

penyimpanan, ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan 

hubungan antar data dengan ERD, kita dapat menguji model dengan 

mengabaikan proses yang harus dilakukan. 
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3.2.4 Pengujian Software  

Metode pengujian yang digunakan oleh penulis adalah Metode Pengujian 

Black-Box. Metode ini berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak. 

Dengan demikian, pengujian Black Box memungkinkan perekayasaan perangkat 

lunak mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan 

semua persyaratan fungsional untuk suatu program. 

Pengujian Black Box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori 

sebagai berikut : 

1. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang 

2. Kesalahan interface 

3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal 

4. Kesalahan kinerja 

5. Inisialisasi dan kesalahan terminasi. 
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BAB IV 

PERANCANGAN SISTEM 

 
4.1 Analisis Sistem yang Berjalan 

Analisa merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari serta 

mengevaluasi suatu bentuk permasalahan yang ada pada sebuah sistem. Dalam 

analisa sistem akan ditemukan masalah yang mungkin akan mempengaruhi kerja 

sistem. Agar sistem yang dirancang dapat berjalan sebagaimana mestinya, perlu 

dilakukan analisis terhadap kinerja sistem yang pada akhirnya bertujuan untuk 

pengembangan sistem. 

 

4.1.1 Analisis Dokumen yang Berjalan 

Adapun data-data yang digunakan dalam sistem informasi penjualan yang 

berjalan adalah sebagai berikut: 

1. Nama Dokumen :  Barang yang dipesan 

Sumber :  Konsumen 

Fungsi :  Daftar pembelian dari konsumen 

Periode Pembuatan :  Pada saat pembelian barang 

Item Data :  Kode_brg, Nama_brg, Harga_brg, Jenis_brg 

2. Nama Dokumen :  Nota Penjualan 

Sumber :  Bag. Penjualan 

Fungsi :  Untuk mengetahui jumlah pembayaran 

Periode Pembuatan :  Pada saat penjualan barang 

Item Data :  Kode_brg, Nama_brg, Harga_brg, Jenis_brg,  

     Tgl_pembelian 

3. Nama Dokumen :  Laporan Penjualan 

Sumber :  Bag. Penjualan 

Fungsi :  Untuk memberitahu barang yang telah terjual 

Periode Pembuatan :  Pada saat barang telah terjual 

Item Data :  Kode_brg, Nama_brg, Harga_brg, Jenis_brg,  

     Tgl_penjualan, Data _brg 
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4. Nama Dokumen :  Laporan Persediaan Barang 

Sumber :  Bag. Gudang 

Fungsi :  Untuk mengetahui jumlah persediaan barang yang 

   masih ada. 

Periode Pembuatan :  Pada saat barang telah terjual 

Item Data :  Nama_produk, Kategori, Stok.  

 

4.1.2 Analisis Prosedur yang Berjalan 

Adapun analisis prosedur dari sistem penjualan pada Butik Sally yang 

sedang berjalan adalah sebagai berikut:  

1. Konsumen memilih barang  yang diinginkan. 

2. Bagian penjualan kemudian akan memeriksa, jika ada maka bagian penjualan 

akan membuatkan nota sebanyak dua rangkap. Satu rangkap akan diberikan 

kepada konsumen dan satu rangkap akan diproses untuk pembuatan laporan 

penjualan. Jika produk yang diinginkan tidak tersedia maka akan 

dberitahukan lagi kepada konsumen. 

3. Laporan penjualan rangkap pertama akan langsung diserahkan kepada 

pemilik butik, sedangkan laporan penjualan rangkap kedua akan diserahkan 

pada bagian gudang untuk membuat laporan persediaan barang yang 

kemudian akan diserahkan kepada pemilik butik. 

4. Kemudian bagian gudang membuat laporan persediaan/ stok barang yang 

kemudian akan diserahkan kepada pemilik butik. 

5. Selanjutnya pemilik butik akan menyimpan laporan penjualan dan laporan 

persediaan barang untuk diarsipkan. 

 

4.1.2.1. Flowmap 

Memberikan gambaran tentang sistem yang saat ini sedang berjalan. Dari 

sistem lama maka akan ditemukan beberapa data dan fakta yang akan dijadikan 

bahan untuk pengembangan dan penerapan sebuah aplikasi sistem yang diusulkan. 
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Flowmap Sistem yang Berjalan

Bag. Penjualan Bag. Gudang Owner Konsumen

Barang Yang 
Diinginkan

Barang yang 
Dinginkan

Periksa 
persediaan 

barang

Barang tidak ada N

Membuat 
nota 

penjualan

Y

Nota penjualanNota penjualan

Membuat 
laporan 

penjualan

Laporan penjualan

Laporan 
Penjualan

Membuat 
laporan 

persediaan 
barang

Laporan 
persediaan barang

Laporan 
persediaan barang

Laporan penjualan

A1

A2

Barang ada

A1

 
Keterangan:  A1: Arsip Laporan Persediaan Barang 

 A2: Arsip Laporan Penjualan  
 

Gambar 4.1 Flowmap yang Sedang Berjalan 
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4.1.2.2. Diagram Konteks 

Diagram konteks adalah sebuah diagram sederhana yang menggambarkan 

hubungan antara entity luar, masukan dan keluaran dari sistem. 

Owner 
Konsumen

Sistem
Penjualan BUTIK SALLY

Barang yang diinginkan

Barang yang diinginkan tidak ada
Nota

Lap.penjualan
Lap.persediaan barang

 
Gambar 4.2 Diagram Konteks Sistem yang Sedang Berjalan 

 

4.1.2.3. Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram adalah representasi graphis dari suatu sistem yang 

menggambarkan komponen-komponen sebuah sistem, aliran-aliran data diantara 

komponen-komponen tersebut beserta asal, tujuan dan penyimpanan datanya. 

Konsumen

Owner 

Lap.persediaan 
barang Lap.penjualan 

barang

Lap.penjualan barang

Lap.persediaan barang

Nota penjualan

Nota penjualan

Membuat nota penjualan

Barang yang dinginkan

Barang ada

Barang tidak  ada

1.0
Memeriksa

 Barang

2.0
Membuat nota

3.0
Membuat 

lap.penjualan 
barang

4.0
Membuat 

lap.persediaan 
barang

 
Gambar 4.3 Data Flow Diagram Sistem yang Sedang Berjalan 
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4.1.3 Evaluasi Sistem yang Berjalan 

Berdasarkan hasil evaluasi, Butik Sally masih mengalami berbagai 

permasalahan dalam melakukan aktivitas penjualan. Adapun masalah yang 

dihadapi pada sistem penjualan yang sedang berjalan pada Butik Sally adalah: 

 
Tabel 4.1 Evaluasi Sistem yang Berjalan 

No Permasalahan Bagian Pemecahan 

1 Sistem penjualan masih 
bersifat konvensional, 
dimana pembeli harus 
datang langsung ke toko 
sehingga akan menyulitkan 
konsumen yang berada di 
luar kota. 

Penjualan Dengan mengimplementasikan 
sistem aplikasi penjualan 
berbasis web agar transaksi 
penjualan dapat dilakukan 
dimana saja dan kapan saja 
oleh customer. 

2 Pencarian dan pengolahan 
data penjualan barang 
masih memerlukan waktu 
yang lama, disebabkan 
tidak teraturnya data dalam 
penyimpanan arsip 

Penjualan Bagaimana merancang sistem 
aplikasi penjualan yang 
diusulkan yang dapat 
membantu dalam pengolahan 
data penjualan dengan 
berbasiskan web 

3 Terjadinya kesalahan dalam 
penyajian informasi 

Penjualan Menggunakan sistem aplikasi 
berbasis Web dapat 
Meminimalkan terjadinya 
kesalahan data 

4 Ketidak efektifan dalam 
sarana media promosi 

Penjualan  Dengan menggunakan sistem 
aplikasi penjualan ini dapat 
membantu dalam media 
promosi yang lebih efektif 
 

4.2  Perancangan Sistem 

Perancangan sistem merupakan suatu tahap lanjutan dari analisa dan 

evaluasi sistem yang sedang berjalan, dimana pada perancangan sistem 

digambarkan rancangan sistem yang akan dibangun sebelum dilakukan 

pengkodean kedalam suatu bahasa pemrograman. Dalam perancanga suatu sistem 

tidak lepas dari hasil analisa, karena dari hasil analisa, sistem baru dapat dibuat 

sehingga menghasilkan rancangan sistem. 

 



 

IV-6 

4.2.1 Tujuan Perancangan Sistem 

Tujuan dari perancangan sistem ini adalah untuk menghasilkan suatu 

perancangan yang dapat membantu proses penjualan yang mana akan membantu 

mempromosikan dan memperluas cakupan penjualan Butik Sally ini. Perancangan 

aplikasi yang diusulkan merupakan langkah untuk lebih mengefektifkan dan 

mengefisienkan sistem yang sedang berjalan. 

 

4.2.2 Umum Sistem yang Diusulkan 

Dimana pada prosedur yang dibuat tidak mengalami banyak perubahan 

dari sistem yang sedang berjalan, hanya berbeda dalam penggunaan sistem 

komputerisasi yang dapat membantu proses penginputan, pengeditan, dan 

penghapusan data serta dapat mempermudah dalam hal pencarian data dan dapat 

memberikan pembaharuan yang diharapkan dapat memperluas cakupan penjualan 

produk Butik Sally ini. 

Gambaran umum untuk perancangan sistem yang diusulkan secara garis 

besarnya yaitu user dapat melihat dan atau mencari informasi tenang Butik Sally 

ini. Jika ingin melakukan transaksi user harus melewati proses log in terlebih 

dahulu, jika belum mempunyai account, user diharuskan mendaftar untuk menjadi 

customer/member. Sedangkan untuk admin disediakan halaman untuk mengubah, 

menambahkan atau menghapus data dan melihat dan atau mengelola laporan 

transaksi yang sebelumnya harus melewati proses log in terlebih dahulu. 

 

4.2.3 Perancangan Prosedur yang Diusulkan 

Dalam perancangan prosedur yang diusulkan mencakup gambaran umum 

sistem informasi penjualan yang diusulkan penulis dimulai dari diagram konteks 

sistem, diagram arus data, kamus data, perancangan basis data, relasi table, 

sampai dengan relasi antar entitas. 
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4.2.3.1. Diagram Konteks yang Diusulkan 

Diagram konteks ini dibuat untuk membatasi sistem dan menunjukkan 

adanya interaksi sistem dengan komponen diluar sistem, yang dimana merupakan 

gambaran sistem secara luas. Berikut ini merupakan gambaran diagram konteks 

dari sistem yang  dibangun. 

 

Konsumen Admin

Sistem Informasi 
penjualan

 BUTIK SALLY 
Berbasis Web 

Data Member

Info Produk

Data Laporan

Data Admin

Data Konsumen

Data Pemesanan

Data Member

Invoice

Info Data Pengelolaan Pemesanan

Info Data Pengelolaan Member

Info Pengelolaan Produk

Info Pengelolaan Pembayaran

Update Data Pemesanan

Update Data Member

Uudate Data Produk

Update Data Pengelolaan Pembayaran

 

Gambar 4.4 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 

 

4.2.3.2 Data Flow Diagram 

Data Flow Diagram (DFD) adalah teknik grafis yang menggambarkan 

aliran informasi dan perubahan yang digunakan sebagai perpindahan data dari 

masukan ke keluaran, DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem 

yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa 

mempertimbangakan lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan. 

Analisis dari Data Flow Diagram pada Butik Sally adalah sebagai berikut : 
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1. DFD Level 0 

Konsumen

1.0
Registrasi 
Konsumen

2.0
Login Member

3.0
Transaksi

4.0 
Login Admin

5.0
Pengolahan 

Data

Data konsumen

Data Member

tb_member  Data konsumen

Data Member

Data Member
Data Member

Data Member

Info Produk

tb_admin

Admin

Data Admin

Data AdminData Admin
Data Pesanan 

6.0
Membuat 
Laporan 

tb_kotatb_kategori

tb_konfirmasi

tb_info tb_keranjang

tb_kurir tb_pengiriman

tb_warna

tb_produk

tb_provinsi

Data Pengolahan

Data Laporan

Invoice

tb_detail_produk

tb_pemesanan

tb_detail_pemesanan

tb_ongkos_kirimtb_ukuran

Data admin

 

Gambar 4.5 DFD Level 0 Sistem yang Diusulkan 
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2. DFD Level 1 Proses 2.0 

2.1
Login

2.2
Konfirmasi 

Gagal

Konsumen

Data Member

Data Member

Data Member

Data Member Salah

tb_member  

 

Gambar 4.6 DFD Level 1 Proses 2.0 Sistem yang Diusulkan 

Ket :              Ke Proses Berikutnya 

            Dari Proses Sebelumnya 
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3. DFD Level 1 Proses 3.0 

3.2
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Gambar 4.7 DFD Level 1 Proses 3.0 Sistem yang Diusulkan 
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4. DFD Level 1 Proses 4.0 

4.1
Login

4.2
Konfirmasi 

Gagal

Admin

Data admin

Data admin

Data admin

Data admin Salah

Info order

Data Laporan

Data admin

tb_admin

 

Gambar 4.8 DFD Level 1 Proses 4.0 Sistem yang Diusulkan 

Ket :              Ke Proses Berikutnya 

            Dari Proses Sebelumnya 
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5. DFD Level 1 Proses 5.0 

5.1
Update kategori 

Produk

5.4
Konfirmasi 

pembayaran

5.3
konfirmasi data 
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Gambar 4.9 DFD Level 1 Proses 5.0 Sistem yang Diusulkan 

Ket :              Ke Proses Berikutnya 

            Dari Proses Sebelumnya 
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4.2.3.3 Kamus Data 

Kamus data merupakan bagian dari perancangan sistem yang berisi field-

field yang diperlukan oleh suatu database untuk menjalankan aplikasi program 

yang telah dibuat. Kamus data dapat dikatakan sebagai penjelasan dari field-field 

dalam table database. 

Dengan menggunakan kamus data, analisis sistem dapat mendefinisikan 

data yang mengalir di sistem dengan lengkap. Kamus data di buat berdasarkan 

arus data yang ada di data flow diagram. Arus data dan flow diagram sifatnya 

global hanya ditujukan nama arus datanya saja. Data-data yang terkait pada sistem 

informasi penjualan di Butik Sally adalah sebagai berikut : 

1 Nama Arus Data : Data Member 

Alias : Registrasi 

Aliran Arus Data : E.Konsumen-P1, P1-T.Member, T.Member-P1, 

T.MemberP2, Member-P2, P2-member P2-P3, 

Member-P2.1, P2.1-T.Member, T.Member-P2.2 

Atribut 

: Email_member,password, nama, 

Jenis_kelamin,Kode_pos,alamat,id_kota,telp,status 

 
 

 
 2 Nama Arus Data : Data Admin 

Alias : - 

Aliran Arus Data : E.Admin-P4, T.Admin-P4, P4.1-P4.2, P4-P3.4, P4-

P5.1,P4-P5.2 

Atribut : username, password,nama_admin 

    3 Nama Arus Data : Data Produk 

Alias : Info Produk 

Aliran Arus Data : P3-T.Produk, T.Produk-P3, P3-member, T.Produk-

P5, P5-Admin, T.Produk-P3.1, P3.1-T.Produk, 

P3.1-P3.2, T.Produk-P5.1, P5.1-P5.2, P5.2-Admin 

Atribut 

: Id_produk,id_kategori, nama_produk, 

deskripsi_produk,harga, berat,stok,action,username 
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4 Nama Arus Data : Data Kategori  

Alias : Info Kategori 

Aliran Arus Data : P3-T.Kategori, T.Kategori-P3, T.Kategori-P5, P5-

Admin, T.Kategori-P3.1, P3.1-T.Kategori, P3.1-

P3.2, T.Kategori-P5.1, P5.1-P5.2, P5.2-Admin 

Atribut : Id_kategori, kategori 

    5 Nama Arus Data : Data Kota 

Alias : Info Kota 

Aliran Arus Data : P3-T.Kota, T.Kota-P3, T.Kota-P5, P5-Admin, 

T.Kota-P3.2, P3.2-T.Kota, T.Kota-P5.1, P5.1-P5.2, 

P5.2-Admin 

Atribut : Id_kota, nama_kota,Id_provinsi 

    6 Nama Arus Data : Data Ukuran 

Alias : Info Ukuran 

Aliran Arus Data : P3-T.Ukuran, T.Ukuran-P3, T.ukuran-P5, P5-

Admin, T.Ukuran-P3.2, P3.2-T.Ukuran, T.Ukuran-

P5.1, P5.1-P5.2, P5.2-Admin 

Atribut : Id_Ukuran, Id_kategori,Ukuran 

    7 Nama Arus Data : Data Pemesanan 

Alias : Info Pemesanan 

Aliran Arus Data : P3-T.Pemesanan, P3-member, P3-Admin, 

T.Pemesanan-P5, P5-Admin, P3.2-T.Pemesanan, 

T.Pemesanan-P3.3, P3.3-P3.4, P3.4-P3.5, P3.5-

Member, T.Pemesanan-P5.1, P5.1-P5.2, P5.2-

Pemesanan, T.Pemesanan 

Atribut : Id_pemesanan,tgl_pesan,email_member,alamat_kir

im, Id_kota,ongkos_kirim,jml_bayar,status 
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8 Nama Arus Data : Data pemesanan 

Alias : Info pemesanan 

Aliran Arus Data : P3-T.Pemesanan, P3-member, P3-Admin, 

T.Pemesanan-P5, P5-Admin, P3.2-T.Pemesanan, 

T.Pemesanan-P3.3, P3.3-P3.4, P3.4-P3.5, P3.5-

Member, T.Pemesanan-P5.1, P5.1-P5.2, P5.2-

Pemesanan, T.Pemesanan 

Atribut : Id_Pemesanan,tgl_pesan,email_member,alamat_kir

im, Id_kota,ongkos_kirim,jml_bayar,status 

 

4.2.4 Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data didefinisikan sebagai kumpulan data yang berupa 

suatu penyampaian informasi yang lengkap dengan jenis record yang mempunyai 

spesifikasi yang sama, sedang yang dimaksud dengan record adalah kumpulan 

data yang berisikan field-field berbeda, jumlah record pada umumnya terbatas. 

Berikut ini tahapan-tahapan dari perancangan basis data : 

1. Normalisasi 

2. Relasi tabel 

3. Entity Relationship Diagram (ERD) 

4. Struktur file 

5. Kodefikasi 

 

4.2.4.1. Normalisasi 

Normalisasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan model 

relation untuk mengorganisasikan himpunan data dengan ketergantungan dan 

keterkaitan yang tinggi. Hasil dari proses normalisasi adalah himpunan dalam 

bentuk normal. Dengan normalisasi akan meminimalisasi penggolongan informasi 

dan memudahkan untuk mengindentifikasi entitas atau objek. Berikut ini langkah-

langkah normalisasi : 
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1. Bentuk tidak normal (Un-normal) 

Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada 

keharusan mengikuti format tertentu, dapat saja tidak lengkap atau terduplikasi. 

Berikut ini bentuk data tidak normal : 

{Username, password, nama_admin, id_detail_pemesanan, id_pemesanan, 

id_produk, berat_satuan_pemesanan, harga_satuan_pemesanan, qty_pemesanan, 

id_kategori, id_ukuran, id_warna, id_det_produk, id_produk, id_ukuran, 

id_warna, gambar_produk, stok, id_info, info, tgl_info, username, id_kategori, 

kategori, id_keranjang, session_id, id_produk, berat_satuan, harga_satuan, 

qty_keranjang, id_ukuran, id_warna, id_konfirmasi, id_pemesanan, tgl_transfer, 

bank_tujuan, bank_asal, no_resi, no_rek, an_rek, Jumlah_transfer, id_kota, 

nama_kota, id_provinsi, id_kurir, nama_kurir, email_member, password, nama, 

jk, alamat, kode_pos, id_kota, telp, status, id_ongkos_kirim, id_kurir, id_kota, 

ongkos_kirim, username, id_pemesanan, tgl_pesan, email_member, alamat_kirim, 

id_kota, ongkos_kirim, jml_bayar, status, id_pengiriman, id_pemesanan, 

email_member, alamat, kota, nama_penerima, kode_pos, telp, tanggal, No_resi, 

id_produk, id_kategori, nama_produk, deskripsi_produk, berat, harga, action, 

username, id_provinsi, nama_provinsi, id_ukuran, id_kategori, ukuran, id_warna, 

warna, gambar_warna, id_retur, id_member, id_produk, tgl_kembali } 

 

2. Bentuk Normal 1 (1-NF) 

{username, password, nama_admin, id_pemesanan, id_produk, id_warna, 

id_ukuran, berat_satuan_pemesanan, harga_satuan, qty_pemesanan, 

id_detail_produk, id_warna, stok, gambar_produk, id_kategori, kategori, 

id_keranjang, id_konfirmasi, tgl_transfer, bank_tujuan, bank_asal, no_resi, 

no_rek, jenis_order, id_konfirmasi_order, id_request_order,id_kota, nama_kota, 

id_provinsi, id_kurir, nama_kurir, email_member, password_member, nama, jk, 

alamat, kode_pos, id_kota, telp, status, id_ongkos_kirim, ongkos_kirim, 

username, tgl_pesan, alamat_kirim, jml_bayar, status, nama_produk, 

desk_produk, berat,harga, nama_provinsi, ukuran, tgl_rewuest_order, banyaknya, 

fileorder, id_retur, id_member, id_produk, tgl_kembali } 
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3. Bentuk Normal 2 (2-NF) 

a. tb_member : 

{email_member*, password, nama,jk,alamat,kode_pos,id_kota,telp,status} 

b. tb_produk : 

{id_produk*,id_kategori,nama_produk,deskripsi_produk,berat,harga,action,u

sername} 

c. tb_pemesanan: 

{Id_pemesanan*,qty_pemesanan,id_konfirmasi,tgl_transfer,bank_tujuan,ban

k_asal,no_resi,no_rek,jenis_order,id_konfirmasi_order,id_request-

order,id_kurir,nama_kurir,id_ongkos_kurir,ongkos_kirim,jml_bayar 

,nama_provinsi,tgl_order_request,file_order,total_bayar,id_retur, id_member, 

id_produk, tgl_kembali} 

 

4. Bentuk Normal 3 (3-NF) 

a. tb_member : 

{email_member *,password,nama,jk,alamat,kode_pos,id_kota **,telp,status } 

b. tb_produk : 

{id_produk *, id_kategori **, nama_produk, deskripsi_produk, berat, harga, 

action, username **} 

c. tb_kategori : 

{id_kategori*,nama_kategori} 

d. tb_ukuran : 

{id_ukuran*,id_kategori**,nama_ukuran} 

e. tb_pemesanan  

{id_pemesanan *, tgl_pesan, email_member *, alamat_kirim, id_kota **, 

ongkos_kirim, jml_bayar, status} 

f. tb_konfirmasi : 

{id_konfirmasi *, id_pemesanan **, tgl_transfer, bank_tujuan, bank_asal, 

no_resi, no_rek, an_rek, Jumlah_transfer,} 
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g. tb_Kota  : 

{id_kota*, nama_kota, provinsi** } 

h. tb_warna  : 

{ id_warna *, warna, gambar_warna} 

i. tb_provinsi  : 

{ id_provinsi *, nama_provinsi} 

j. tb_ongkos_kirim  : 

{ id_ongkos_kirim *,id_kurir **,id_kota **,ongkos_kirim,username **} 

k. tb_kurir  : 

{ id_kurir *, nama_kurir} 

l. tb_detail_produk  : 

{ id_det_produk *, id_produk **, id_ukuran **, id_warna **, 

gambar_produk, stok} 

m. tb_detail_pemesanan  : 

{ id_detail_pemesanan *, id_pemesanan **, id_produk **, 

berat_satuan_pemesanan, harga_satuan_pemesanan, qty_pemesanan, 

id_kategori **, Id_ukuran **, Id_warna **,} 

n. tb_pengiriman  : 

{ id_pengiriman *, id_pemesanan **, email_member **, alamat, kota, 

nama_penerima, kode_pos, telp, Tanggal, No_resi} 

o. tb_keranjang  : 

{ id_keranjang *, session_id, id_produk **, berat_satuan, harga_satuan, 

qty_keranjang, id_ukuran **, id_warna **} 

p. tb_info  : 

{ id_info *, info, tgl_info, username **} 

q. tb_admin  : 

{ username *, password, nama_admin} 
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4.2.4.2. Relasi Tabel 

Relasi antar tabel adalah suatu proses mengorganisasikan file untuk 

menghilangkan grup elemen yang berulang-ulang. Proses relasi antar tabel 

merupakan pengelompokan data menjadi tabel-tabel yang merupakan entity dan 

relasinya. Berfungsi mengakses data dan item sedemikian rupa sehingga database 

tersebut mudah dimodifikasi. Adapun bentuk relasi antar tabel dari sistem 

informasi yang diusulkan adalah sebagai berikut : 

 

Tb_Admin

Username*
Password
nama_admin

Tb_detail_pemesanan

id_detail_pemesanan*
id_pemesanan**
id_produk**
berat_satuan
Pemesanan
harga_satuan
Pemesanan
qty_pemesanan
id_kategori**
id_ukuran**
id_warna**

Tb_detail_produk

id_det_produk*
id_produk**
id_ukuran**
id_warna**
gambar_produk
stok

Tb_kategori

id_kategori*
kategori

Tb_keranjang

id_keranjang*
session_id
id_produk**
berat_satuan
harga_satuan
qty_keranjang,
d_ukuran**
id_warna**

Tb_konfirmasi

id_konfirmasi*
id_pemesanan**
tgl_transfer
bank_tujuan
bank_asal
no_resi
no_rek
an_rek
jumlah_transfer

Tb_kota

id_kota*
nama_kota
id_provinsi**

Tb_kurir

id_kurir*
nama_kurir

Tb_member

email_member*
Password
Nama
Jk
Alamat
kode_pos
id_kota**
telp,status

Tb_ongkos_kirim

id_ongkos_kirim
id_kurir
id_kota
ongkos_kirim
username

Tb_pemesanan

id_pemesanan*
tgl_pesan
email_member**
alamat_kirim
id_kota**
ongkos_kirim
jml_bayar
status

Tb_pengiriman

id_pengirimsn*
id_pemesanan**
Alamat
Kota
email_member**
nama_penerima
kode_pos
Telp
Tanggal
no_resi

Tb_produk

id_produk*
id_kategori**
nama_produk
deskripsi_produk
Berat
Harga
Action
Username**

Tb_provinsi

id_provinsi*
nama_provinsi Tb_ukuran

id_ukuran*
id_kategori**
ukuran

Tb_warna

id_warna*
Warna
gambar_warna

 

Gambar 4.10 Relasi Tabel 
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4.2.4.3. Entity Relationship Diagram (ERD) 

Komponen utama ERD adalah entitas, atribut dan relasi. Entitas 

merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dapat dibedakan dari yang 

lain. Relasi merupakan adanya hubungan diantara sejumlah entitas yang berasal 

dari entitas yang berbeda. Entity Relationship Diagram pada aplikasi sistem 

informasi penjualan ini yaitu sebagai berikut : 

 

tb_admin

usernamepassword

tb_produk

Memiliki

1

Nid_produk id_kategori

username

tb_det_produk

Memiliki

1

N

tb_ongkos_kirimMemiliki1 N

id_ongkos_kirim id_kurir id_kota

tb_kurir Memiliki

N

1

id_kurir

tb_kota

Memiliki

N

Nid_kota

id_provinsi

tb_provinsi

Memiliki

N

1

id_provinsi

tb_member

email_member

password

MemilikiN

1

tb_pemesanan

tb_pengiriman

id_pengirimanid_pemesanan email_member

Memiliki

1

NMemiliki

N

N

id_pemesanan

email_memberid_kota

tb_konfirmasi

id_konfirmasi id_pemesanan

MemilikiN
1

Memiliki

N

1

tb_keranjangMemiliki

id_keranjang

id_produk

id_ukuran

N

1

tb_kategori

Memiliki

1

id_kategori

N
id_warna

tb_info

id_kurir username

tb_ukuran

id_kategori id_ukuran

Memiliki

tb_warna

id_warna

Memiliki

tb_det_pemesanan

id_det_pemesanan
id_pemesanan

id_produk

id_kategori

id_warna

id_ukuran

id_det_produk

id_produk id_ukuran

id_warna

Memiliki

1

N

Memiliki

N

1

 
Gambar 4.11 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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4.2.4.4. Struktur File 

Struktur file merupakan urutan isi atau data-data item yang ada pada file 

database. Rancangan struktur ini dimaksudkan untuk dapat melakukan kegiatan-

kegiatan dalam pencarian data untuk mempermudah kerja sistem. Struktur file 

yang terdapat pada komputerisasi sistem informasi penjualan adalah sebagai 

berikut : 

 
Tabel 4.2. Struktur File Tabel Member 

tb_member 
Nama Field Tipe Lenght 

email_member Varchar 30 
password Varchar 20 
nama Varchar 40 
jk Tinyint 2 
alamat Varchar 40 
kode_pos Int 11 
id_kota Int 11 
telp Bigint 20 
status Tinyint 3 

 

Tabel 4.3. Struktur File Tabel Ongkos Kirim 

tb_ongkos_kirim 
Nama Field Tipe Lenght 

id_ongkos_kirim Int 11 
id_kurir Int 11 
id_kota Int 11 
ongkos_kirim Double 12,0 
username Varchar 30 

 

Tabel 4.4. Struktur File Tabel Kurir 

tb_kurir 
Nama Field Tipe Lenght 

id_kurir Int 11 
nama_kurir Varchar 20 
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Tabel 4.5. Struktur File Tabel Provinsi 

tb_provinsi 
Nama Field Tipe Lenght 

id_provinsi Int 11 
nama_provinsi Varchar 30 

 
 

Tabel 4.6. Struktur File Tabel Pemesanan 

tb_pemesanan 
Nama Field Tipe Lenght 

id_pemesanan Int 11 
tgl_pesan Date 10 
email_member Varchar 20 
alamat_kirim Varchar 40 
id_kota Int 11 
ongkos_kirim Double 12,0 
jml_bayar Double 12,0 
status tinyint 3 

 

Tabel 4.7. Struktur File Tabel Pengiriman 

tb_pengiriman 
Nama Field Tipe Lenght 

id_pengiriman Int 11 
id_pemesanan Int 11 
email_member Varchar 20 
alamat Varchar 40 
kota Varchar 40 
nama_penerima Varchar 30 
kode_pos Int 11 
telp Bigint 20 
tanggal Date 10 
No_resi Varchar 15 
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Tabel 4.8. Struktur File Tabel Produk 

tb_produk 
Nama Field Tipe Lenght 

id_produk Varchar 10 
id_kategori Varchar 11 
nama_produk Varchar 20 
deskripsi_produk Text - 
berat Int 11 
harga Double 12,0 
action Tinyint 3 
username Varchar 20 

 

Tabel 4.9. Struktur File Tabel Ukuran 

tb_ukuran 
Nama Field Tipe Lenght 

id_ukuran Int 11 
id_kategori Int 11 
ukuran Varchar 10 

 

Tabel 4.10. Struktur File Tabel Warna 

tb_warna 
Nama Field Tipe Lenght 

id_warna Int 11 
warna Varchar 10 
gambar_warna Varchar 20 

 

Tabel 4.11. Struktur File Tabel Konfirmasi 

tb_konfirmasi 
Nama Field Tipe Lenght 

id_konfirmasi Int 11 
id_pemesanan Int 11 
tgl_transfer Date 10 
bank_tujuan Varchar 20 
bank_asal Varchar 20 
no_resi Int 11 
no_rek Bigint 20 
an_rek Varchar 30 
Jumlah_transfer Double 12,0 
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Tabel 4.12. Struktur File Tabel Kota 

tb_kota 
Nama Field Tipe Lenght 

id_kota Int 11 
nama_kota Varchar 20 
id_provinsi Int 11 

 

Tabel 4.13. Struktur File Tabel Admin 

tb_admin 
Nama Field Tipe Lenght 

username Varchar 20 
password Varchar 20 
nama_admin Varchar 20 

 

Tabel 4.14. Struktur File Tabel Detail Pemesanan 

tb_detail_pemesanan 
Nama Field Tipe Lenght 

id_detail_pemesanan Int 11 
id_pemesanan Int 11 
id_produk Varchar 10 
berat_satuan_pemesanan Int 11 
harga_satuan_pemesanan Double 12, 0 
qty_pemesanan Int 11 
id_kategori Int 11 
id_ukuran Int 11 
id_warna Int 11 

 

Tabel 4.15. Struktur File Tabel Detail Produk 

tb_detail_produk 
Nama Field Tipe Lenght 

id_det_produk Int 11 
id_produk Varchar 10 
id_ukuran Int 11 
id_warna Int 11 
gambar_produk Varchar 20 
stok Int 11 
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Tabel 4.16. Struktur File Tabel Info 

tb_info 
Nama Field Tipe Lenght 

id_info Int 11 
info Text - 
tgl_info Date - 
username Varchar 20 

 

Tabel 4.17. Struktur File Tabel Kategori 

tb_kategori 
Nama Field Tipe Lenght 

id_kategori Int 11 
kategori Varchar 30 

 
 

4.2.4.5. Kodefikasi 

Sistem kodefikasi ini di buat guna untuk mengidentifikasi suatu objek 

secara singkat. Kodifikasi digunakan sebagai identitas untuk setiap data yang akan 

diinput dalam table masing-masing. Kode dapat dibentuk dari kumpulan huruf, 

angka dan karakter khusus. Pengkodean dalam sistem informasi pemesanan ini 

menggunakan tipe kode group, yaitu kode yang berdasarkan field-field dan tiap 

field-field kode mempunyai arti. Berikut kode-kode yang digunakan : 

1. Kode Produk 

BS =   Butik Sally 

3 =  Kode kategori produk 

0007 =  Urutan produk 

5 =  Urutan Warna (Contoh H: Hitam) 

S =  Ukuran (Contoh S: Small) 

Contoh =   BS-3-0007.5S 

Produk dengan kode BS dan kode kategori produk 3 dengan urutan 0007 

warna hitam ukuran small. 
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2. Nomor Invoice 

IN =  Inisial invoice 

20120525 (Date) =  Tanggal pemesanan 

065703  =  Jam pemesanan 

Contoh  =  IN-20120525-065703 

Nomor  dengan kode invoice IN, tanggal pemesanan 25-05-2012 dan waktu 

pemesanan pukul 06 menit ke 57 detik ke 03. 

 

4.2.5 Perancangan Antar Muka 

Perancangan antar muka merupakan tahapan untuk membuat tampilan atau 

disain dari sistem yang akan dibuat. Perancangan antar muka pemakai sangat 

penting untuk memenuhi criteria yang mudah digunakan, menarik dan nyaman 

digunakan oleh pemakai. Oleh karena itu dibuatlah rancangan antar muka untuk 

memudahkan pemakai. Rancangan tampilan yang dibuat meliputi rancangan 

struktur menu, rancangan input dan rancangan output dari sistem yang akan 

dibuat. 

 

4.2.5.1. Struktur Menu 

Perancangan menu digunakan untuk memudahkan penelusuran serta alur 

program ketika kita menjalankan program yang kita buat. Struktur menu akan 

dibagi menjadi 2 yaitu struktur menu user dan struktur menu admin. Berikut ini 

adalah gambar struktur menu usulan penjualan barang yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.10. 
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Website 
BUTIK SELLY

Home

Cara Belanja

Login

User

Logout

registrasi

kontak

About

Cara Belanja

Home

Kategori

Pemesanan

Ongkir

Transaksi

Admin

Kota

Master

Provinsi

Pengiriman

Login Member

Pengiriman

Pembayaran

Persediaan Persediaan 
Barang

Produk

Minimum 
Stok

Member

Laporan

Laporan
Minimum stok

Laporan
.persediaan

Laporan
penjualan

 
Gambar 4.12 Struktur Menu yang Dirancang 
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4.2.5.2. Perancangan Input 

Dalam penbuatan website Butik Sally, penulis membuat 2 rancangan 

interface yaitu tampilan admin dan tampilan user yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tampilan Admin 

Tampilan admin merupakan tampilan awal pada saat admin akan masuk ke 

progam. 

a. Halaman Login Admin 

Halaman yang disediakan berupa tampilan login untuk admin apabila 

akan memasuki program. 

Login

Password :Username :

SALLY SHOP ADMINISTRATOR

 
Gambar 4.13 Form Login Admin 

b. Halaman Awal Admin 

Halaman awal admin saat pertama kali masuk. 

 SALLY SHOP ADMINISTRATOR

Nama Admin

Logout

Info Stok Minimum

Home Master Transaksi Persediaan Produk Member Laporan

Selamat Datang Admin

Logo

 
Gambar 4.14 Desain Tampilan Awal Admin 
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c. Halaman Master 

Home Master Transaksi Persediaan Produk Member Laporan

No. Kategori Action

Kategori Produk

Kategori

Provinsi

Kota

Kurir Pengirim

Ongkos Kirim

x xxxxxx Edit

x xxxxxx Edit

x xxxxxx Edit

Tambah Hapus

 SALLY SHOP ADMINISTRATOR

Nama Admin

Logout

Info Stok Minimum

Logo

 
Gambar 4.15 Desain Tampilan Master Admin 

d. Halaman Transaksi 

Home Master Transaksi Persediaan Produk Member Laporan

No. Tanggal Member Alamat

Pemesanan

Pemesanan

Pembayaran

Pengiriman

x xx-xx-xx xxxxxx xxxxx

x xx-xx-xx xxxxxx xxxx

x xx-xx-xx xxxxxx xxxx

Kota Total Status Detail

xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx

xxxx xxxx xxxxxx xxxxx

xxxx xxxx xxxxxx xxxx

Action

xxxx

xxxx

xxxx

 SALLY SHOP ADMINISTRATOR

Nama Admin

Logout

Info Stok Minimum

Logo

 
Gambar 4.16 Desain Tampilan Transaksi Admin 
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e. Halaman  Persediaan Barang 

Home Master Transaksi Persediaan Produk Member Laporan

No. Kategori ID Produk Produk

Persediaan Barang

Persediaan Barang

Stok Minimum

x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x xxxxxxxx xxxxxx xxxx

Stok Warna Ukuran

xxxx xxxxx xxxxxx

xxxx xxxx xxxxxx

xxxx xxxx xxxxxx

 SALLY SHOP ADMINISTRATOR

Nama Admin

Logout

Info Stok Minimum

Logo

 
Gambar 4.17 Desain Tampilan Persediaan Barang 

f. Halaman Produk 

Home Master Transaksi Persediaan Produk Member Laporan

No. Kategori Produk Berat

Produk

x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x xxxxxxxx xxxxxx xxxx

Harga Detail Tambah

xxxx Detail Tambah Produk

xxxx Detail Tambah Produk

xxxx Detail Tambah Produk

 SALLY SHOP ADMINISTRATOR

Nama Admin

Logout

Info Stok Minimum

Logo

 
Gambar 4.18 Desain Tampilan Produk 
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g. Halaman Member untuk Admin 

Home Master Transaksi Persediaan Produk Member Laporan

No. Email Nama

Member

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxx

JK Alamat Kota

xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx

Telp

xxxx

xxxx

xxxx

Hapus

 SALLY SHOP ADMINISTRATOR

Nama Admin

Logout

Info Stok Minimum

Logo

 
Gambar 4.19 Desain Tampilan Member 

h. Halaman Laporan Penjualan untuk Admin 

Home Master Transaksi Persediaan Produk Member Laporan

No. Tanggal Member

Laporan Penjualan

Alamat Kota Total Status

Lihat

Cetak

xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx

dd mm year

dd mm year

Dari

Sampai

Laporan Penjualan

Laporan Persediaan 

Laporan Minimum Stok

 SALLY SHOP ADMINISTRATOR

Nama Admin

Logout

Info Stok Minimum

Logo

 
Gambar 4.20 Desain Tampilan Laporan Penjualan 
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i. Halaman Laporan Persediaan Minimum  

Home Master Transaksi Persediaan Produk Member Laporan

No. Kategori ID Produk

Laporan Minimum Stok

Produk Stok Ukuran Warna

Cetak

xx xxxx xxxx xxx xxx xxx xxxx

Laporan Penjualan

Laporan Persediaan 

Laporan Minimum Stok

 SALLY SHOP ADMINISTRATOR

Nama Admin

Logout

Info Stok Minimum

Logo

 
   Gambar 4.21 Desain Tampilan Laporan Persediaan Minimum 
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2. Tampilan User  

a. Desain Tampilan Home User 

Halaman home user merupakan tampilan awal pada saat user telah 

memasuki program. 

Home Cara Belanja About Kontak Register LoginLogo

Slide Show

Produk Terbaru

Nama Produk

Foto
Produk

Harga
Detail

Nama Produk

Foto
Produk

Harga
Detail

Nama Produk

Foto
Produk

Harga
Detail

Nama Produk

Foto
Produk

Harga
Detail

Nama Produk

Foto
Produk

Harga
Detail

Nama Produk

Foto
Produk

Harga
Detail

Nama Produk

Foto
Produk

Harga
Detail

Nama Produk

Foto
Produk

Harga
Detail

Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Logo bank Logo Bank Logo Pengirim

Copyright @ BUTIK SALLY 2012  
Gambar 4.22 Desain Tampilan Home User 
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b. Desain Tampilan Cara Belanja 

Halaman cara belanja menampilkan keterangan mengenai cara berbelanja 

pada web Butik Sally. 

Home Cara Belanja About Kontak Register LoginLogo

Cara BelanjaKategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Logo bank Logo Bank Logo Pengirim

Logo bank

Logo Pengirim

Copyright @ BUTIK SALLY 2012  
Gambar 4.23 Desain Tampilan Cara Belanja 
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c. Desain Tampilan Cara Pembayaran 

Halaman cara pembayaran menampilkan cara pembayaran melalui nomor  

rekening bank yang digunakan oleh Butik Sally 

Home Cara Belanja About Kontak Register LoginLogo

Produk TerbaruKategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Logo bank Logo Bank Logo Pengirim

ID Pesanan

Tanggal Transfer

Bang tujuan

Bang Asal Pengirim

No Rekening 
Pengirim

Atas Nama

No. Resi

Jumlah Bayar (Rp.)

dd

Bank

mm Year

Konfirmasi

Copyright @ BUTIK SALLY 2012  
Gambar 4.24 Desain Tampilan Cara Pembayaran 
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d. Desain Tampilan Login Member 

Halaman login member adalah halaman yang disediakan berupa tampilan 

form login untuk member apabila akan memasuki program 

Home Cara Belanja About Kontak Register LoginLogo

Login MemberKategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Logo bank Logo Bank Logo Pengirim

Username

Password
Lupa Password

Login

Copyright @ BUTIK SALLY 2012  
Gambar 4.25 Desain Tampilan Login Member 
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e. Desain Tampilan Registrasi User 

Halaman registrasi user adalah tampilan yang berupa form saat user 

melakukan proses registrasi. 

Home Cara Belanja About Kontak Register LoginLogo

RegistrasiKategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Logo bank Logo Bank Logo Pengirim

Email

Password

Nama

Jenis Kelamin

Alamat

Kode Pos

No Telp/Hp

Kode

Masukan Kode

Kota

Register

Copyright @ BUTIK SALLY 2012

Gambar 4.26 Desain Tampilan Registrasi User 
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f. Desain Tampilan Detail Produk untuk Member 

Halaman detail produk menampilkan detail produk yang tersedia pada 

Butik Sally. 

Home Cara Belanja About Kontak Register LoginLogo

Detai Produk

Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Logo bank Logo Bank Logo Pengirim

Main User

Edit Profile
Ganti Password
Keranjang Belanja
Pembayaran
Nota
Track Pemesanan

Berat    

Harga  

Ukuran

Stok

Warna

:

:

:

:

:

Beli

Gambar

Copyright @ BUTIK SALLY 2012

Gambar 4.27 Desain Tampilan Detail Produk 
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g. Desain Tampilan Keranjang Belanja untuk Member 

Halaman keranjang belanja menampilkan form keranjang belanja untuk 

member. 

Home Cara Belanja About Kontak Register LoginLogo

Keranjang Belanja

Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Logo bank Logo Bank Logo Pengirim

Main User

Edit Profile
Ganti Password
Keranjang Belanja
Pembayaran
Nota
Track Pemesanan

Kode
Nama 
produk Ukuran Warna Qty Harga Batal

Total Berat

Total belanja

:

:

Belanja Lagi Lanjutkan

Copyright @ BUTIK SALLY 2012  
Gambar 4.28 Desain Tampilan Keranjang Belanja 
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h. Desain Tampilan Check Out Step 1 untuk Member 

Halaman ini berupa form yang berfungsi untuk memasukkan nama 

penerima dan alamat pengiriman apabila akan merubah penerima dan 

alamat yang akan dituju. 

Home Cara Belanja About Kontak Register LoginLogo

Check Out Step 1 

Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Logo bank Logo Bank Logo Pengirim

Main User

Edit Profile
Ganti Password
Keranjang Belanja
Pembayaran
Nota
Track Pemesanan

Nama Penerima

Alamat pengiriman

Kota

Kode Pos

No Telp/Hp

Kembali Lanjutkan

Copyright @ BUTIK SALLY 2012

 Gambar 4.29 Desain Tampilan Check Out Step 1 
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i. Desain Tampilan Check Out Step 2 untuk Member 

Halaman ini berfungsi untuk menunjukkan kepada member mengenai 

produk yang telah dipesan dan alamat pengiriman yang akan dituju. 

Home Cara Belanja About Kontak Register LoginLogo

Check Out Step 2

Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Logo bank Logo Bank Logo Pengirim

Main User

Edit Profile
Ganti Password
Keranjang Belanja
Pembayaran
Nota
Track Pemesanan

Nama Penerima
Alamat pengiriman
Kota

Kode Pos

No Telp/Hp

:
:
:

:

:

ID Nama Harga
(Rp.)

Subtotal
(Rp.)QtyBerat

Total berat 
Ongkos Kirim
Total
Total belanja

:
:

:
:

Kembali Lanjutkan

Copyright @ BUTIK SALLY 2012  
Gambar 4.30 Desain Tampilan Check Out Step 2 
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j. Desain Tampilan Tracking Pembelanjaan 

Halaman ini berfungsi untuk menunjukkan kepada member mengenai 

status transaksi. 

Home Cara Belanja About Kontak Register LoginLogo

Tracking Pembelanjaan

Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Logo bank Logo Bank Logo Pengirim

Main User

Edit Profile
Ganti Password
Keranjang Belanja
Pembayaran
Nota
Track Pemesanan

Nama Penerima
Alamat pengiriman
Kota

Kode Pos

No Telp/Hp

:
:
:

:

:

ID
Pesan Tgl Pesan Jml 

bayar(Rp.) StatusNo.Resi

Copyright @ BUTIK SALLY 2012  
Gambar 4.31 Desain Tampilan Tracking Pembelanjaan 
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k. Desain Tampilan History Transaksi untuk Member 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data barang yang telah 

dipesan sekaligus mencetak invoice. 

Home Cara Belanja About Kontak Register LoginLogo

History Transaksi 

Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Logo bank Logo Bank Logo Pengirim

Main User

Edit Profile
Ganti Password
Keranjang Belanja
Pembayaran
Nota
Track Pemesanan

Nama Penerima
Alamat pengiriman
Kota

Kode Pos

No Telp/Hp

:
:
:

:

:

No ID
Pemesanan

Waktu 
Pemesanan #Total 

Bayar

Copyright @ BUTIK SALLY 2012  
Gambar 4.32 Desain Tampilan History Transaksi untuk Member 
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l. Desain Tampilan Konfirmasi Pembayaran untuk Member 

Halaman ini berfungsi untuk member yang akan melakukan konfirmasi 

pembayaran. 

Home Cara Belanja About Kontak Register LoginLogo

Produk TerbaruKategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Foto
Kategori

Logo bank Logo Bank Logo Pengirim

ID Pesanan

Tanggal Transfer

Bang tujuan

Bang Asal Pengirim

No Rekening 
Pengirim

Atas Nama

No. Resi

Jumlah Bayar (Rp.)

dd

Bank

mm Year

Konfirmasi

Copyright @ BUTIK SALLY 2012  
Gambar 4.33 Desain Tampilan Konfirmasi Pembayaran untuk Member 

 

4.2.6 Perancangan Arsitektur Jaringan 

Arsitekrur jaringan merupakan sebuah sistem dimana sistem tersebut 

terdiri atas komputer (dapat berupa PC, laptop, handphone), software (sistem 

operasi, aplikasi) dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama 

untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Suatu jaringan ini akan saling 

berhubungan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh user. 

Arsitektur jaringan yang digunakan yaitu jaringan internet, dimana 

jaringan internet ini merupakan jaringan komputer yang bisa dikategorikan 

sebagai WAN, menghubungkan berjuta komputer diseluruh dunia, tanpa batas 

negara, dimana setiap orang yang memiliki komputer dapat bergabung ke dalam 

jaringan ini hanya dengan melakukan koneksi ke penyedia layanan internet 

(Internet Service Provider/ISP). Berikut ini perancangan arsitektur jaringan yang 

digunakan pada aplikasi Butik Sally: 
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Gambar 4.34 Perancangan Arsitektur Jaringan 
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BAB  V 

IMPLEMENTASI SISTEM 

 
5.1. Implementasi 

Tahap implementasi sistem merupakan proses yang dilakukan setelah 

tahap perancangan sistem selesai dilaksanakan. Tujuan yang dicapai pada tahap 

ini adalah dapat dioperasikannya hasil perancangan sistem yang telah dibuat. Pada 

tahapan ini dijelaskan mengenai sistem yang dirancang dan bagaimana cara 

penggunaannya. 

 

5.1.1. Batasan Implementasi  

Batasan implementasi dalam pembuatan aplikasi sistem informasi 

penjualan online pada BUTIK SALLY ini diantaranya yaitu website hanya 

berinteraksi pada pendaftaran, order barang, request order, login user, konfirmasi 

transfer oleh konsumen, pengisian dan pengecekan data oleh admin, dan basis 

data yang digunakan adalah MySql-front. Dalam pembuatan aplikasi Sistem 

Informasi Penjualan online ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

 

5.1.2. Implementasi perangkat lunak 

Adapun beberapa perangkat lunak yang harus disiapkan dalam 

pembangunan aplikasi Sistem Informasi Penjualan dan pemesanan Berbasis Web 

ini yaitu melakukan beberapa development tools yang dilakukan, antara lain : 

1. Database Server 

Batabase server yang digunakan adalah server database MySQL untuk 

menyimpan sumber data aplikasi. 

2. Dreamweaver CS3 

Sebagai media untuk penulisan script PHP 
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3. PHP 

Untuk membuat aplikasi Sistem Informasi Penjualan dan Pemesanan Berbasis 

Web ini menggunakan PHP sebagai script. 

4. Internet Explorer dan Mozilla Firefox 

Sebagai media untuk menampilkan aplikasi Sistem Informasi Penjualan 

Berbasis Web. 

 

5.1.3. Implementasi perangkat keras 

Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan aplikasi sistem 

informasi penjualan ini sangat menentukan kecepatan dan ketetapan dalam proses 

penyimpanan data. Adapun perangkat keras yang dibutuhkan berdasarkan 

kebutuhan minimal yang harus dipenuhi antara lain : 

1. Processor Intel Pentium IV atau sekelasnya. 

2. RAM 512 MB 

3. VGA dengan kapasitas 128 BIT 

4. Harddisk 80 GB 

5. DVD RW 

6. Alat-alat pendukung lain seperti monitor, mouse, keyboard 

 

5.1.4. Implementasi Basis Data 

Implementasi basis data yang digunakan pada aplikasi penjualan online   

ini dilakukan dengan menggunakan MySql. Implementasinya adalah sebagai 

berikut : 

CREATE TABLE `tb_admin` ( 

  `username` varchar(100) NOT NULL default '', 

  `password` varchar(100) default NULL, 

  `nama_admin` varchar(100) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`username`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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CREATE TABLE `tb_detail_pemesanan` ( 

  `id_detail_pemesanan` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `id_pemesanan` int(11) default NULL, 

  `id_produk` varchar(10) default NULL, 

  `berat_satuan_pemesanan` int(11) default NULL, 

  `harga_satuan_pemesanan` double(12,0) default NULL, 

  `qty_pemesanan` int(11) default NULL, 

  `id_kategori` int(11) default NULL, 

  `id_ukuran` int(11) default NULL, 

  `id_warna` int(11) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_detail_pemesanan`), 

  KEY `id_pemesanan` (`id_pemesanan`), 

  KEY `id_produk` (`id_produk`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
CREATE TABLE `tb_detail_produk` ( `id_det_produk` int(11) NOT NULL 

auto_increment, 

  `id_produk` varchar(10) default NULL,`id_ukuran` int(11) default NULL, 

  `id_warna` int(11) default NULL, 

  `gambar_produk` varchar(255) default NULL, 

  `stok` int(11) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_det_produk`), 

  KEY `id_ukuran` (`id_ukuran`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=99 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
CREATE TABLE `tb_info` ( 

  `id_info` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `info` text, 

  `tgl_info` date default NULL, 

  `username` varchar(255) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_info`), 

  KEY `username` (`username`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; 
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CREATE TABLE `tb_kategori` ( 

  `id_kategori` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `kategori` varchar(100) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_kategori`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
CREATE TABLE `tb_keranjang` ( 

  `id_keranjang` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `session_id` varchar(100) default NULL, 

  `id_produk` varchar(10) default NULL, 

  `berat_satuan` int(11) default NULL, 

  `harga_satuan` double(12,0) default NULL, 

  `qty_keranjang` int(11) default NULL, 

  `id_ukuran` int(11) default NULL, 

  `id_warna` int(11) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_keranjang`), 

  KEY `id_produk` (`id_produk`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
CREATE TABLE `tb_konfirmasi` ( 

  `id_konfirmasi` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `id_pemesanan` int(11) default NULL, 

  `tgl_transfer` date default NULL, 

  `bank_tujuan` varchar(100) default NULL, 

  `bank_asal` varchar(100) default NULL, 

  `no_resi` int(11) default NULL, 

  `no_rek` bigint(20) default NULL, 

  `an_rek` varchar(100) default NULL, 

  `jumlah_transfer` double(12,0) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_konfirmasi`), 

  KEY `id_pemesanan` (`id_pemesanan`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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CREATE TABLE `tb_kota` ( 

  `id_kota` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `nama_kota` varchar(100) default NULL, 

  `id_provinsi` int(11) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_kota`), 

  KEY `id_provinsi` (`id_provinsi`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=34 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
CREATE TABLE `tb_kurir` ( 

  `id_kurir` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `nama_kurir` varchar(100) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_kurir`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; 

CREATE TABLE `tb_member` ( 

  `email_member` varchar(100) NOT NULL default '', 

  `password` varchar(100) NOT NULL default '', 

  `nama` varchar(100) NOT NULL default '', 

  `jk` tinyint(3) NOT NULL default '0', 

  `alamat` varchar(150) NOT NULL default '', 

  `kode_pos` int(11) NOT NULL default '0', 

  `id_kota` int(11) NOT NULL default '0', 

  `telp` bigint(20) NOT NULL default '0', 

  `status` tinyint(3) NOT NULL default '0', 

  PRIMARY KEY  (`email_member`), 

  KEY `id_kota` (`id_kota`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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CREATE TABLE `tb_ongkos_kirim` ( 

  `id_ongkos_kirim` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `id_kurir` int(11) default NULL, 

  `id_kota` int(11) default NULL, 

  `ongkos_kirim` double(12,0) default NULL, 

  `username` varchar(100) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_ongkos_kirim`), 

  KEY `id_kurir` (`id_kurir`), 

  KEY `id_kota` (`id_kota`), 

  KEY `username` (`username`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=35 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
CREATE TABLE `tb_pemesanan` ( 

  `id_pemesanan` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `tgl_pesan` date default NULL, 

  `email_member` varchar(100) default NULL, 

  `alamat_kirim` varchar(150) default NULL, 

  `id_kota` int(11) default NULL, 

  `ongkos_kirim` double(12,0) default NULL, 

  `jml_bayar` double(12,0) default NULL, 

  `status` tinyint(3) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_pemesanan`), 

  KEY `email_member` (`email_member`), 

  KEY `id_ongkos_kirim` (`ongkos_kirim`), 

  KEY `id_kota` (`id_kota`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1; 
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CREATE TABLE `tb_pengiriman` ( 

  `id_pengirimsn` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `id_pemesanan` int(11) default NULL, 

  `email_member` varchar(255) default NULL, 

  `alamat` varchar(255) default NULL, 

  `kota` varchar(100) default NULL, 

  `nama_penerima` varchar(255) default NULL, 

  `kode_pos` int(11) default NULL, 

  `telp` bigint(20) default NULL, 

  `tanggal` date default NULL, 

  `no_resi` varchar(255) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_pengirimsn`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
CREATE TABLE `tb_produk` ( 

id_produk` varchar(10) NOT NULL default '', 

  `id_kategori` int(11) default NULL, 

  `nama_produk` varchar(150) default NULL, 

  `deskripsi_produk` text, 

  `berat` int(11) default NULL, 

  `harga` double(12,0) default NULL, 

  `action` tinyint(3) default NULL, 

  `username` varchar(100) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_produk`), 

  KEY `username` (`username`), 

  KEY `id_kategori` (`id_kategori`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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CREATE TABLE `tb_provinsi` ( 

  `id_provinsi` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `nama_provinsi` varchar(100) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_provinsi`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=29 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
CREATE TABLE `tb_ukuran` ( 

  `id_ukuran` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `id_kategori` int(11) default NULL, 

  `ukuran` varchar(10) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_ukuran`), 

  KEY `id_kategori` (`id_kategori`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=20 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 
CREATE TABLE `tb_warna` ( 

  `id_warna` int(11) NOT NULL auto_increment, 

  `warna` varchar(255) default NULL, 

  `gambar_warna` varchar(255) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_warna`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=15 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

5.1.5. Implementasi antar muka 

Implementasi antarmuka dilakukan dengan setiap tampilan program yang 

dibuat dan pengkodeannya dalam bentuk file program.Berikut ini adalah 

implementasi antarmuka yang dibuat dan dibedakan antara antarmuka untuk user 

dengan administrator. 

 

5.1.5.1 Implementasi Antarmuka Untuk Konsumen / Member 

Berikut ini adalah implementasi antarmuka berdasarkan user. 

1. Halaman Utama 

Berikut ini merupakan deskripsi dari halaman utama dari web BUTIK 

SALLY. 
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Tabel 5.1. Implementasi Antarmuka Konsumen 

Menu Deskripsi Nama File 

Home menu ini berisikan tentang tampilan utama web 
BUTIK SALLY 

Index.php 

Cara belanja menu ini berisikan langkah-langkah tentang 
bagaimana cara bertransaksi di BUTIK SALLY 

statik.php 

About menu ini berisi tentang info atau profil BUTIK 
SALLY 

statik.php 

Kontak menu ini berisikan tentang kontak dari BUTIK 
SALLY yang bisa dihubungi 

statik.php 

Registrasi Sub menu ini menampilkan form untuk mengisi 
biodata mengenai user yang akan menjadi member 

Index.php 

Login Menu ini berfungsi untuk konsumen yang akan 
melakukan login 

Index.php 

Kategori Menu ini menampilkan kategori yang disediakan Index.php 
Edit Profile Menu ini digunakan bagi konsumen jika ingin 

mengedit profil 
Index.php 

Ganti 
password 

Menu ini digunakan konsumen jika ingin 
mengganti password 

Indeks.php 

Keranjang 
Belanja 

Menu ini menampilkan detail produk yang dipesan 
konsumen 

Indeks.php 

Track 
pemesanan 

Menu ini menampilkan status dari produk yang 
telah dipesan oleh konsumen 

Indeks.php 

Pembayaran Menu ini digunakan oleh konsumen untuk 
malakukan konfirmasi pembayaran 

Indeks.php 

Nota Menu ini dibuat agar konsumen dapat mencetak 
invoice tentang pemesanan yang telah dilakukan 

Indeks.php 

Logout Menu ini dibuat untuk konsumen yang telah selesai 
dan ingin keluar dari program 

Indeks.php 

Produk Menampilkan produk yang dijual oleh BUTIK 
SALLY 

Indeks.php 

 

5.1.5.2 Implementasi Antar Muka untuk Admin 

 Halaman ini berisi mengenai file-file yang dapat diakses oleh Admin, 

mengenai pengolahan data master seperti data kategori produk, data produk, data 

pengiriman, kemudian untuk pengolahan data transaksi seperti data pemesanan 

masuk, data pemberitauan masuk, dan laporan penjualan,laporan minimum 

stok,dll. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada tabel berikut: 
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Tabel 5.2. Implementasi Antar Muka untuk Admin 

Menu Deskripsi Nama File 
Login  Menu ini berfungsi untuk login Admin Login.php 
Home Menu ini menampilkan konsumen yang 

melakukan pemesanan 
indeks.php 

Master Menu ini berfungsi untuk menampilkan data 
kategori produk, data provinsi, data kota, data 
Kurir, dan ongkos kirim. 

indeks.php 

Transaksi Menu ini berfungsi untuk menampilkan data 
pesanan, order masuk dari konsumen,serta 
konfirmasi pembayaran oleh admin 

Konten.php 

Produk Menu ini berfungsi untuk menampilkan detail 
produk,serta untuk menambah produk 

Konten.php 

Member  Menu ini berfungsi untuk menampilkan data 
member. 

Konten.php 

Laporan  Menu ini berfungsi untuk mencetak data laporan 
penjualan, laporan persediaan, laporan minimum 
stok  

Konten.php 

Pemberitauan Menu ini berfungsi untuk mengecek 
pemberitauan tentang jumlah stok produk 

konten.php 

 

5.1.6 Penggunaan Program 

Penggunaan program ini bertujuan untuk mempermudah user dalam 

menjalankan/aplikasi BUTIK SALLY ini, yaitu dengan mengikuti langkah-

langkah yang akan dijelaskan. Dimana akan dijelaskan mulai dari tampilan utama 

ketika user menggunakan program, kemudian  login user, melakukan proses 

transaksi dan terakhir logout. 

 

5.1.6.1 Penggunaan Program untuk Konsumen 

Berikut ini langkah-langkah penggunaan program aplikasi BUTIK SALLY 

Untuk konsumen 

1. Halaman Utama Tampilan untuk Konsumen 

Halaman ini merupakan tampilan utama ketika konsumen membuka aplikasi 

BUTIK SALLY 
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Gambar 5.1 Halaman Tampilan Utama untuk Konsumen 
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2. Halaman Register untuk Konsumen 

Halaman ini merupakan tampilan form untuk konsumen yang belum terdaftar 

dalam member konsumen BUTIK SALLY, konsumen perlu menginputkan 

data-data konsumen sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. 

 

 
Gambar 5.2 Halaman Tampilan Form Registrasi untuk Konsumen 

 
3. Halaman Login untuk Konsumen 

Halaman ini merupakan tampilan ketika konsumen akan melakukan login 

konsumen hanya perlu menginputkan data username dan password yang telah 

terdaftar dalam database. 

 

 

Gambar 5.3 Halaman Tampilan Login Konsumen 
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4. Halaman Salah Input Username atau Password Konsumen 

Halaman ini merupakan pesan dari sistem ketika konsumen salah 

menginputkan username atau password, atau data konsumen belum         

terdaftar. 

 

 

Gambar 5.4 Halaman Tampilan Kesalahan Login Konsumen 

 
5. Halaman ketika Konsumen Sukses Login 

Halaman ini merupakan tampilan ketika konsumen berhasil melakukan proses 

login, maka akan muncul tampilan seperti berikut: 
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Gambar 5.5  Halaman Tampilan Sukses Login Konsumen 
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6. Halaman Detail Produk 

Halaman ini merupakan tampilan ketika konsumen ingin melihat detail 

produk. 

 

 

Gambar 5.6  Halaman Tampilan Detail Produk 

 
7. Halaman Keranjang Belanja untuk Konsumen 

Halaman ini merupakan tampilan ketika konsumen telah memilih dan 

memesan produk, maka akan muncul tampilan seperti berikut: 

 

 
Gambar 5.7  Halaman Tampilan Keranjang Belanja 
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8. Halaman Konfirmasi Pembayaran untuk Member 

Halaman ini merupakan halaman untuk member yang akan melakukan 

konfirmasi pembayaran. 

 

 
Gambar 5.8 Halaman Tampilan Konfirmasi Pembayaran 

 

5.1.6.2 Penggunaan Program untuk Admin 

Berikut ini langkah-langkah penggunaan program aplikasi BUTIK SALLY 

untuk admin. 

1. Halaman Login Admin 

Admin hanya perlu menginputkan data username dan password yang telah 

tersimpan dalam database dengan benar. 

 

 

Gambar 5.9 Halaman Login Admin 
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2. Halaman salah input username atau password Admin 

Apabila admin menginputkan data username dan password tidak benar atau 

tidak sesuai dengan yang telah tersimpan dalam database, maka akan muncul 

pesan warning sebagai berikut: 

 

 

Gambar 5.10 Halaman  Salah Input password atau username Admin 

 
3. Halaman Utama Admin setelah Login 

Halaman ini merupakan tampilan utama untuk admin ketika telah sukses 

melakukan login.  

 

Gambar 5.11 Halaman Tampilan Utama Admin 

 

 

 

 

 

 

 



 

V-18 

4. Halaman Tampilan Menu Kategori Produk 

Berikut ini merupakan data-data kategori produk pada BUTIK SALLY yang 

ada dan sudah diinputkan. 

 

 

Gambar 5.12 Halaman Tampilan Menu Kategori Produk 

 
5. Halaman Tambah Kategori Produk 

Halaman ini merupakan halaman untuk menambah kategori produk. 

 

 
Gambar 5.13 Halaman Tampilan Tambah Kategori Produk 

 

 

 

 

 

 



 

V-19 

6. Halaman Tampilan Menu Produk 

Halaman ini merupakan tampilan dari menu produk, data nama-nama produk 

yang telah diinputkan sesuai dengan kategori yang telah ada. 

 

 
Gambar 5.14 Halaman Tampilan Menu Produk 

 
7. Halaman Tambah Produk 

Halaman ini merupakan tampilan form untuk menambah data produk. 

 

 

Gambar 5.15  Halaman Tampilan Tambah Produk 
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8. Halaman Tampilan Menu Member 

Halaman ini merupakan tampilan semua member. 

 

 

Gambar 5.16  Halaman  Tampilan Data Member 

 
9. Halaman Tampilan Menu Stok minimum barang 

 Halaman ini merupakan tampilan berupa data-data stok barang. 

 

 
Gambar 5.17 Halaman Data Stok minimum barang 
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10. Halaman Tampilan Menu Laporan Penjualan 

Halaman ini menyediakan tampilan laporan untuk dilihat ataupun dicetak 

oleh Owner BUTIK SALLY. 

 
Gambar 5.18 Halaman Tampilan Laporan Penjualan 

 

5.2 Pengujian Sistem 

 Pengujian merupakan bagian yang penting dalam siklus pembangunan 

perangkat lunak .Pengujian dilakukan untik menjamin kualitas dan juga 

mengetahui kelemahan dari perangkat lunak. Tujuan dari pengujian ini adalah 

untuk menjamin bahwa perangkat lunak yang dibangun memiliki kualitas yang 

handal, yaitu merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, analis perancangan 

dan pengkodean dari perangkat lunak itu sendiri. 

 

5.2.1. Rencana Pengujian 

Pengujian perangkat lunak pada aplikasi Sistem Informasi Penjualan 

Berbasis Web pada BUTIK SALLY yaitu dengan menggunakan pengujian balck 

box. Pengujian black box berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak 

yang dibuat. Berikut adalah rencana pengujian aplikasi Sistem Informasi 

Penjualan Produk Berbasis Web pada BUTIK SALLY. 
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1. Pengujian unit yaitu pengujian ini difokuskan pada suatu unit dari program 

secara sendiri. 

2. Pengujian penerimaan, yaitu pengujian yang meyakinkan bahwa sistem telah 

sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

 

5.2.2 Kasus dan Hasil Pengujian 

Berikut adalah beberapa pengujian yang telah dilakukan, yaitu: 

1.  Login Admin 

Tabel 5.3 Pengujian login Admin 

Kasus dan Hasil Uji (Data normal) 
Data Masukan Data diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Username: admin 
Password: 123456 

Muncul halaman 
utama admin. 

Dapat masuk ke 
tampilan halaman 
utama admin. 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Kasus dan Hasil Uji (Data salah) 
Data kosong atau 
tidak terdaftar. 

Tidak dapat login 
dan menampilkan 
pesan “Username 
atau Password” 
salah. 

Admin tidak dapat 
melakukan proses 
login.  

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

 

2.  Login  Konsumen 

Tabel 5.4 Pengujian Login Konsumen 

Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) 

Data Masukan  Yang Diharapkan  Pengamatan  Kesimpulan  
Login: 
elsa@yahoo.com 
Password: 123 

Masuk ke halaman 
konsumen dengan 
benar  

Dapat mengakses 
halaman konsumen 
sesuai dengan yang 
diharapkan  

[ x ] Diterima  
[    ] Ditolak  

Klik Login  Dapat melanjutkan 
ke form selanjutnya 
untuk konsumen 
 
 

Tombol login / 
Enter dapat 
berfungsi sesuai 
dengan yang 
diharapkan  

[ x ] Diterima  
[    ] Ditolak  
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Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) 
Data Masukan  Yang Diharapkan  Pengamatan  Kesimpulan  
Data login 
konsumen dengan 
password salah  
Login: 
elsa@yahoo.com 
Password: abc 

Tidak dapat login 
dan menampilkan 
pesan “login gagal, 
username dan 
password tidak 
benar”  

Konsumen  tidak 
dapat login dan 
memberikan pesan 
kode salah.  

[x ] Diterima  
[   ] Ditolak  

 

3.  Registrasi member 

Tabel 5.5. Pengujian Registrasi User 

Kasus dan Hasil Uji (Data normal) 
Data Masukan Data diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Menginput nama 
email yang 
berbeda dengan 
user lain yang 
telah terdaftar 
sebagai member. 

Berhasil menjadi 
member. 

Berhasil menjadi 
member dan dapat 
melakukan proses 
login. 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Kasus dan Hasil Uji (Data salah) 
Menginput nama 
email yang sama 
dengan user lain 
yang telah 
terdaftar sebagai 
member. 

Gagal disimpan dan 
akan muncul 
peringatan : “Email 
sudah terdaftar”. 

User tidak terdaftar 
menjadi member 
dan tidak dapat 
melakukan proses 
login. 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

 

4. Inputan Produk 

Tabel 5.6. Pengujian Input Data Produk 

Kasus dan Hasil Uji (Data normal) 
Data Masukan Data diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Nama Produk : 
Dress obie 
Ukuran :S 
Harga : 130.000 
Stok : 4 
Gambar : Drees 
obie.jpg 

Produk tampil pada 
halaman utama 
web. 

Data produk dapat 
masuk ke tampilan 
halaman utama 
web. 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Kasus dan Hasil Uji (Data salah) 
Data kosong atau 
tidak terdaftar. 

Tidak menampilkan 
data barang. 

Data barang yang 
dimasukkan gagal. 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 
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5. Cetak Laporan 

Tabel 5.7. Pengujian Cetak Laporan 

Kasus dan Hasil Uji (Data normal) 
Data Masukan Data diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Jenis Laporan: 
Penjualan 
Periode: 1 juni 
2011 – 30 juni 
2011 

Muncul halaman 
laporan dalam 
bentuk file pdf. 

Dapat masuk ke 
tampilan laporan 
dalam bentuk file 
pdf. 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 
 
 
 
 

Kasus dan Hasil Uji (Data salah) 
Data kosong atau 
tidak terdaftar 

Tidak ada data 
penjualan. 

Admin tidak dapat 
Mencetak laporan. 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

 

6. Konfirmasi Pembayaran 

Tabel 5.8. Pengujian Konfirmasi Pembayaran 

Kasus dan Hasil Uji (Data normal) 
Data Masukan Data diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Menginput data 
pada form 
konfirmasi 
pembayaran diisi 
lengkap. 

Data berhasil 
dikonfirmasi. 

Dapat masuk ke 
tampilan konfirmasi 
data dan dapat 
melakukan 
transaksi. 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Kasus dan Hasil Uji (Data salah) 
Data tidak 
lengkap. 

Gagal disimpan dan 
akan muncul 
peringatan data 
tidak sesuai. 

Data belum 
dikonfirmasi dan 
akan memberikan 
pesan “Id 
pemesanan masih 
kosong.” 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

 

5.2.3 Kesimpulan Hasil Pengujian 

 Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diatas, yaitu pengujian data 

login konsumen, login admin,pengujian pendaftaran member, pengujian proses 

input produk,cetak laporan,konfirmasi pembayaran bahwa sistem yang diusulkan 

ini telah memenuhi standar pengujian. Dengan itu dapat diambil kesimpulan 

bahwa perangkat lunak bebas dari kesalahan sintaks dan secara fungsional 

mengeluarkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1. Kesimpulan 

 Beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari pembahasan yang ada pada 

sistem penjualan pada Toko Butik Sally Lovely, adalah sebagai berikut 

1. Sistem penjualan yang berjalan masih bersifat konvensional, dimana pembeli 

harus datang langsung ke toko sehingga akan menyulitkan konsumen yang 

berada diluar kota, Dengan mengimplementasikan sistem aplikasi penjualan 

berbasis web agar transaksi penjualan dapat dilakukan dimana saja dan kapan 

saja oleh customer. Konsumen hanya perlu mendaftar, melakukan login, 

memilih produk, melakukan pemesanan lalu mengkonfirmasi pembayaran. 

2. Pencarian dan pengolahan data penjualan barang masih memerlukan waktu 

yang lama, disebabkan tidak teraturnya data dalam penyimpanan arsip, 

Dengan merancang sistem aplikasi penjualan yang diusulkan yang dapat 

membantu dalam pengolahan data penjualan dengan berbasiskan web. 

3. Terjadinya kesalahan dalam penyajian informasi, dengan menggunakan 

sistem aplikasi berbasis Web dapat meminimalkan terjadinya kesalahan data. 

 

6.2 Saran  

Aplikasi Web Butik Sally Lovely ini ini pun masih memiliki beberapa 

keterbatasan, sehingga untuk itu penulis menyarankan untuk pengembangan 

aplikasi  selanjutnya agar : 

1. Tidak hanya proses penjualan yang dibahas tetapi juga untuk proses 

pembelian bahan baku kepada supplier, sehingga proses keluar masuk bahan 

baku dapat lebih tercatat dengan akurat, karena proses pemasukan dan 

pengeluaran barang dapat dilakukan secara otomatis. 

2. Didalam sistem ini belum tersedia laporan untuk menghitung laba rugi 

sehingga diharapkan untuk kedepannya memudahkan perusahaan melakukan 

perencanaan. 
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3. Proses pembayaran seharusnya dapat dilakukan secara online juga misalnya 

pembayaran menggunakan Paypal, sehingga untuk konfirmasi pembayaran 

dapat diakses lebih cepat. 

4. Untuk mencegah rusaknya atau hilangnya data-data dalam file, sebaiknya 

dilakukan back-up data secara berkala dan melakukan scan terhadap virus 

yang akan merusak sistem. 
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	Jenis-jenis Jaringan Komputer
	Wide Area Network (WAN), jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara bahkan benua.
	Topologi Jaringan Komputer
	Topologi Jaringan adalah gambaran secara fisik dari pola hubungan antara komponen-komponen jaringan, yang meliputi server, workstation, hub dan pengkabelanya. Terdapat tiga macam topologi jaringan umum digunakan, yaitu Bus, Star dan Ring.
	Topologi Bus
	Pada topologi Bus digunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat di mana seluruh workstation dan server dihubungkan.
	Keunggulan topologi Bus adalah pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapatdilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Kelemahan dari topologi ini adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat maka keseluruhan ja...
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