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BAB III 

ANALISIS SISTEM 
 
3.1 Tinjauan Umum  

Mutiara Fshion merupakan salah satu usaha rumahan yang mengandalkan 

teknologi internet di Bandung. Berdiri sejak September 2010 dengan pelopor 

mahasiswa Universitas Widyatama. Mutiara Fashion memberikan kemudahan 

berbelanja bagi konsumen dengan memberikan harga yang sangat terjangkau dan 

memberikan banyak pilihan kepada konsumen dengan model yang mengikuti tern 

terbaru. Selain itu, Mutiara Fashion juga menyediakan baju, sepatu dan tas yang 

di import langsung dari China dengan style Jepang dan Korea. 

 

3.2 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di 

Mutiara Fashion, penyampaian informasi penjualan produk masih menggunakan 

fasilitas jejaring sosial facebook . Hal ini tentu saja masih banyak kendala yang 

dihadapai terkait dengan jejaring sosial tersebut, dimana penjualan melalui 

jejaring sosial tersebut terbatas hanya menampilkan foto produk serta harga dari 

produk tersebut. 

Penyampaian informasi juga masih mengandalkan media jejaring sosial. 

Penampilan produk – produk hanya bersifat tampilan informasi, proses transaksi 

penjualan secara langsung di jejaring atau blog ini tidak dapat dilakukan. 

Proses penjualan produk hanya dapat dilakukan dengan kontak informasi yang 

berupa nomor telepon dengan dicantumkan oleh Mutiara Fashion. 

3.2.1 Kelemahan Sistem Lama 

1. Pencatatan pemesanan transaksi masih manual. 

2. Pesanan tertukar merupakan dampak dari kesalahan pada pemesanan. 

3. Komunikasi ke pelanggan kurang lancar, karena mengurus semua hal 

sendiri,mulai promosi produk, melayani pelanggan, menerima permintaan, 

mengurus pengiriman termasuk pembayaran. 
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4.  Transaksi kerap tertunda karena bergantung pada interaksi pembeli dan 

penjual. Kalau pembeli tidak tanggap merespons pertanyaan pembeli, niat 

untuk belanja bisa tertunda atau bahkan batal. 

5. Sistem promosi dari Mutiara Fashion masih tergolong kecil dimana sistem 

promosinya melalui teman atau kerabat dekat. 

Bila digambarkan dengan gambar sederhana, maka dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Mencari produk 

  
 
Tamu /   pengunjung         Jejaring / blog  

 Menanyakan informasi  
 Tentang produk  
      informasi produk  

  
 

 
 
 
   Menyampaikan Info Produk 
 Mutiara Fashion 

Gambar 3.1 

Gambaran Sistem Lama Mutiara Fashion  

 

3.3 Analisis Sistem Lama 

 Salah satu gagasan pemberdayaan usaha di era teknologi informasi 

sekarang ini adalah melalui pembuatan media pemasaran berbasis web serta 

pemanfaatan social networking. Media pemasaran berbasis web ini diperuntukan 

bagi perusahaan dalam mempromosikan usahanya, jalur akses informasi produk, 

melakukan transaksi usaha, serta melakukan komunikasi bisnis lainnya secara 

global, dalam rangka memperluas jaringan usahanya, serta dipercaya memiliki 

efisiensi anggaran yang cukup hemat. 

 Setelah memahami dan menganalisis serta mengidentifikasi permasalahan 

di atas maka dapat di simpulkan bahwa perlu adanya media informasi promosi 

dan penjualan produk yang berupa Media Informasi berbasis Website di Mutiara 



BAB III Analisis Sistem 
 

    III - 3 

Fashion yang lebih efesien dan efektif serta memudahkan konsumen atau 

pengunjung untuk mengetahui produk – produk yang ada di Mutiara Fashion. 

3.4 Analisis Sistem Baru  

Fungsi utama dari Sistem penjualan Berbasis website (E-commerce) 

Menggunakan Joomla pada Mutiara Fashion ini antara lain : 

1. Tentang Mutiara Fashion 

Berisi tentang sejarah Mutiara Fashion dan pelopornya, 

2. Cara Pembayaran 

Cara melakukan pembayaran lewat No Rek yang telah ditentukan.  

3. Cara Order 

Berisi cara melakukan order produk dan jasa pengirimannya. Sistem 

pengecekan barang  masih manual. 

4. Produk 

Berisi tentang produk-produk Mutiara Fashion yang akan dijual. 

5. Produk Spesial 

Berisi tentang product yang sale (diskon) 

6. Produk Baru 

Berisi tentang produk-produk yang baru di update 

3.5 . Keunggulan Sistem Baru 

1. Pada website yang baru ini sudah terdapat informasi-informasi mengenai 

Produk – produk dari Mutiara Fashion. 

2. Informasi-informasi yang sudah dipostingkan pada website baru ini sudah 

dapat dilihat dan dapat mengatahui tentang informasi harga serta kode 

produk barang. 

3. Berita tentang produk - produk dapat diakses secara cepat dan akurat 

 

3.6 Gambaran Sistem Yang Akan Dibangun 

Analisis sistem kebutuhan secara garis membahas tentang kebutuhan 

sistem aplikasi, pengguna yang akan memanfaatkan aplikasi ini dapat 

menggunakan Sistem Informasi Penjualan Berbasis Web (E-commerce) 



BAB III Analisis Sistem 
 

    III - 4 

Menggunakan Joomla pada Mutiara Fashion , hanya dengan melakukan pencarian 

di internet maka konsumen dapat mengakses website Mutiara Fashion. 

 

3.6.1 Halaman Admininstrator Joomla 

 Halaman Administrator menyediakan tujuh menu, yaitu 

1. Site : Terdiri dari control Panel, User, Media manager, global 

congfiguration dan logout dari halaman administrator. 

2. Content : Menu content menampung perintah-perintah untuk 

pengaturan konten. 

3. Component :    Menu component menampung perintah-perintah 

umtuk pengaturan komponen web. Menu componentt terdiri dari dari 

Banner, Contact, News Feeds, Pools, Search dan web link. 

4. Extension :  Menyimpan sejumlah perintah. Instal/uninstal untuk 

menambah/menghapus modul dan komponen.  

5. Menus :  Menampung perintah-perintah yang ada kaitannya dengan 

menu yang ada dalam halaman web Joomla.  

6. Tool :  Yang terdapat dalam menu tool adalah read message , 

write message, mass mail, global, check-in dan clean cache.  

 

3.6.2 Mengatur Template Halaman Joomla 

 Pengatur template adalah salah satu hal terpenting dalam pembuatan situs 

web. Tampilan halaman web akan terlihat menarik jika menggunakan template 

yang sesuai dengan tema situs yang dibuat. 

3.6.2 Mengelola VirtueMart 

 Ini akan mmbahas panel kontrol dalam VirtueMart.  Akan mengganti jenis 

produk asli dari VirtueMart, mata uang, keterangan mengenai toko, cara 

pengiriman, cara pembayaran dan yang lainnya. 

3.6.3 Membuat Menu 

 Berikut ini membahas pengaturan menu pada Joomla. Untuk mengatur 

menu-menu yang ada yang ada apa Joomla, harus masuk pada Menu Manager. 

Semua menu yang ada dalam Joomla ditampilkan dalam halaman Menu Manager. 
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3.6.4 Mengubah Section, Kategori dan Artikel 

 Section atau bagian untuk memanajemeni konten-konten yang ada dalam 

web. Satu section berisikan kategori-kategori dan satu kategori terdiri dari 

beberapa artikel. Jadi, untuk membuat artikel, harus membuat section dan kategori 

terlebih dahulu. Pengelompokan semacam itu untuk memanajemeni konten-

konten yang ada dalam web supaya tertata rapi. 

 

 

3.6.5 Mengatur Komponen dan Mass Mail  

 Component merupakan salah satu elemen Joomla yang mempunyai fungsi 

khusus. Komponen ini ada yang bawaan dari Joomla, tetapi ada juga yang 

merupakan hasil penambahan sendiri.  

3.6.6 Proses Publishing 

 Setelah pembuatan situs web pada server lokal berhasil, langkah 

selanjutnya adalah menampilkan situs web ke internet. Sebelum melakukan proses 

publish, ada beberapa hal yang perlu dilakukan  yaitu melakukan Backup data, 

menyiapkan hosting dan domain, serta upload file web ke hosting. 

 

3.7 Analisis Kebutuhan  

3.7.1  Deskripsi Kebutuhan Perangkat Keras  

 Dikarenakan sistem yang dibangun ini berbasis web, maka dapat 

dipastikan bahwa perangkat keras yang dibutuhkan mendukung untuk terkoneksi 

ke internet. Beberapa perangkat keras yang utama disediakan seperti modem 

sebagai penghubung ke jaringan internet. Untuk lebih spesifik mengenai 

kebutuhan perangkat keras dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Processor  Inter maksimum 1,6 GHz.  

2. Memory Inernal  dengan kapasitas maksimum 256 MB. 

3. External Memory (Hard Disk)  dengan kapasitas maksimum 

80 Gigabyte. 

4. Mouse, Keyboard : Standar 

5. Monitor : Standar 

6. Modem 56 KBps 
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3.7.2   Deskripsi Kebutuhan Perangkat Lunak 

  Berikut ini adalah analisis perangkat lunak dalam pembangunan sistem, 

antara lain :  

1. Sistem operasi window XP : 700 MB 

2. Browser  seperti Internet Mozila Firefox 

3. Aplikasi CMS (Content Management System) Joomla 1.5 

4. Rational Rose : 300 MB 

5. Virtual Webserver menggunakan WampServer 

 

 

 


