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ABSTRAK 

 

Anai Aro Aro (1602021003). Sistem Informasi Penjualan pada Pratama 

Elektronik Berbasis Web Menggunakan PHP dan MYSQL.  

Skripsi: Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas 

Dharmas Indonesia, Tahun 2020. 

Dalam menjalankan usahanya Pratama Elekronik mempunyai kesulitan saat 

melakukan promosi dan memasarkan produknya agar bisa dikenal secara luas oleh 

pelanggan, dalam proses penjualanya pelanggan datang ketoko secara langsung 

untuk mencari dan memilih  barang yang akan dibeli, setelah mendapatkan produk 

yang dicari pelanggan akan melakukan transaksi pembelian dibagian kasir. 

Hasil dari penelitian ini yaitu Penggunaan Sistem Penjualan Online berbasis web 

sebagai  pendukung  bagi proses penjualan barang elektronik sangatlah praktis 

dan efisien, pelanggan  tidak perlu melakukan transaksi pembelian barang dengan 

karyawan, karena pelanggan bisa memesan barang dengan secara online melalui 

internet. 

Kata Kunci: Penjualan Online, UML, PHP, Mysql 
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ABSTRAK 

 

Anai Aro Aro (1602021003). Sales Information Systems in Web-Based Electronic 

Pratama Using PHP and MYSQL. 

Thesis: Information Systems Study Program Faculty of Computer Science, 

Dharmas University Indonesia, 2020. 

In running its business, Primary Electronics has difficulties when promoting and 

marketing its products to be widely recognized by customers, in the sales process, 

customers come directly to the shop to find and choose the items to be purchased, 

after getting the products sought, customers will make purchases at the cashier . 

The results of this study are the use of web-based Online Sales System as a 

support for the process of selling electronic goods is very practical and efficient, 

customers do not need to make purchases with employees, because customers can 

order goods online via the internet. 

Keywords: Online Sales, UML, PHP, Mysql 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu komputer mampu memudahkan kegiatan 

manusia dalam pengolahan data. Information and Communitication 

Tecnology (ICT) dan internet telah merabah berbagai bidang kehidupan 

tidak kecuali bidang bisnis perdagangan dan memanfaatkan ICT dalam 

proses penjualan secara online juga akan mendatangkan banyaknya 

Income dari dalam negeri dan luar negeri.(Jauhari, 2010:159) 

Komputer memiliki kemampuan dalam mengelolah data dalam 

jumlah besar dibandingkan manusia. Komputer yang dirancang khusus 

untuk manusia dapat dan mampu menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi pada kehidupan manusia. Salah satunya penggunaan E-commerce 

dalam transaksi jual beli di dunia bisnis. Menurut Jonathan dan Prihanto, 

E-commerce adalah segala sesuatu berkaitan dengan transaksi jual beli 

yang dilakukan secara digital dengan menggunakan akses internet. 

Terlebih lagi,  Ketelitian komputer dalam mengolah data jauh lebih baik 

dan cepat dari manusia.(Setiyadi & Triyono, 2014:56) 

 Pada saat ini beberapa perusahaan Sistem Informasi Penjualan 

melakukan pemantauan kegiatan yang ditugaskan dari pihak atasan. 

Sebagian dari perusahaan telah melakukan pemantauan kegiatan dan 

pelaksanaan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan, namun 

disisi lain masih ada yang belum bisa memantau kegiatan atas pelaksanaan 

anggaran itu sendiri.  Setiap badan yang mengelola dan memantau 

kegiatan atas pelaksanaan anggaran pasti memiliki kekurangan dan 

kelemahan masing-masing. 

 Menurut Boderndof, kini hampir semua lapisan masyarakat 

(terutama dinegara maju) sudah sangat terbiasa dengan web ini, karena 

hampir segala jenis informasi dapat diperoleh dari internet. Web adalah 
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salah satu sistem yang bisa untuk mencari sebuah  informasi dan 

melakukan bisnis perdagangan barang.(Jauhari, 2010:159) 

  Dalam menjalankan usahanya Pratama Elekronik mempunyai 

kesulitan saat melakukan promosi dan memasarkan produknya agar bisa 

dikenal secara luas oleh pelanggan, dalam proses penjualanya pelanggan 

datang ketoko secara langsung untuk mencari dan memilih  barang yang 

akan dibeli, setelah mendapatkan produk yang dicari pelanggan akan 

melakukan transaksi pembelian dibagian kasir. 

  Terlebih lagi, dalam pencatatan penjualan masih menggunakan 

secara manual, hal ini dapat menghabiskan banyak waktu dalam membuat 

laporan keuangan karena masih menggunakan metode pembukuan yang 

kurang efisien sekali, berkas-berkas laporan yang kurang teratur terkadang 

sering tercecer dan kerap terjadi kehilangan data. 

  Maka dari itu Sistem informasi penjualan dan laporan berbasis web, 

diharapakan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin 

membeli produk Pratama elektronik, serta juga dapat memudahkan pada 

pihak Pratama elektronik dalam melihat laporan keuangan dan jumlah 

produk yang terjual setiap harinya. 

  Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengangkat 

judul dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MYSQL 

sebagai database servernya maka judul yang diangkat  “ SISTEM 

INFORMASI PENJUALAN PADA PRATAMA ELEKTRONIK 

BERBASIS WEB MENGUNAKAN PHP & MYSQL”. 

 

B. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan 

masalah bagaimana membangun sistem informasi penjualan online 

sehingga dapat memudahkan pemasaran produk dan memudahkan 

pelanggan yang ingin membeli produk Pratama Elektronik, serta juga 
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dapat mempermudah pihak Pratama elektronik dalam mlihat laporan 

keuangan dan jumlah produk  yang terjual setiap harinya? 

 

C. Batasan Masalah             

 Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari topik penelitian, 

dalam pembahasan perlu dibuat suatu ruang lingkup penelitian untuk 

menyederhanakan permasalahan, yaitu: 

1. Sistem Informasi ini yaitu sebagai alat bantu bagi Pratama Elektronik  

  dalam penjualan barang elektronik. 

2. Sistem ini fokus pada penjualan barang elektronik. 

3. Dalam Penjualan Barang Elektronik penulis menggunakan bahasa 

pemrograman Php dan Database Mysql. 

4. Output dari sistem ini adalah sebuah informasi panjualan barang 

 elektronik pada Pratama Elektronik. 

  

D. Tujuan Penelitian 

           Adapun tujuan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah 

untuk membuat sistem informasi penjualan online yang dapat 

memudahkan toko Pratama Elektronik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

     Adapun manfaat peyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi penulis, dengan adanya penyusunan tugas akhir ini dapat 

menerapkan ilmu yang telah penulis peroleh selama perkuliahan, baik 

itu berupa teori, konsep, dan praktek. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi pengguna, dapat membantu memasarkan dan meningkatkan 

pelayanan serta membantu meningkatkan penjualan pada Pratama 

Elektronik. 
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F. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 Adapun Spesifikasi Produk yang diharapkan didalam melakukan 

penelitian ini adalah  aplikasi ini dapat membantu toko Pratama Elektronik 

dalam hal pemasaran produk yang lebih luas dan efisien, dengan 

membangun sistem informasi penjualan ini juga memudahkan pelanggan 

dalam membeli produk pada toko pratama elektronik, Sistem informasi 

mempunyai beberapa halaman sistem didalamnya seperti: 

1. Halman Awal Sistem merupakan halaman yang akan ditampilkan 

pertama kali membuka web penjualan. Halaman system ini berisikan 

daptar barang yang ada pada Pratama Elektronik serta untuk login 

member.  

2. Halaman Login Member merupakan halaman validasi untuk member 

masuk kedalam sistem. Halaman ini berisikan Usernamke dan Pasword 

yang nantinya akan digunakan oleh member dan admin. 

3. Halaman menu admin merupakan tampilan admin setelah login. 

Halaman ini berisikan menu admin yang akan diinputkan ke sistem serta 

menu untuk mengelola semua sistem. 

4. Halan admin lihat barang merupakan halaman untuk admin barang yang 

telah diinputkannya dan dapat login ke sistem. 

5. Halaman admin lihat user merupakan halaman untuk admin mengelola 

data user yang dapat login ke sistem. 

6. Halaman admin lihat grafik merupakan halaman untuk admin mengelola 

data gafik yang dapat login ke sistem. 

7. Halaman admin lihat kontak merupakan halaman untuk admin 

mengelola data kontak yang dapat login ke sistem. 

8. Halaman utama menu member merupakan halaman utama member 

sesudah sesudah login. 

9. Halaman utama menu pimpinan merupakan halaman untuk pimpinan 

mengelola laporan. 

10. Halaman laporan transaksi perbulan yaitu digunakan untuk melihat data 

transaksi dalam perbulan. 
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11. Halaman tampilan login member merupakan form yang digunakan user 

untuk melengkapai data agar bisa login ke sistem. 

12. Halaman tampilan input barang merupakan bentuk form input data 

barang ke sistem. 

13. Halaman tampilan input kontak merupakan bnetuk form input kontak  

ke sistem. 

14. Halaman tampilan input transfer merupakan bentuk form transfer ke 

sistem. 

15. Halaman tampilan input balasan merupkan bentuk form input balasan 

ke sistem. 

16. Halaman tampilan input user merupakan bentuk form input user ke 

sistem. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori    

1. Konsep Dasar Sistem 

a. Pengertian Sistem 

Membicarakan sistem bukanlah hal yang asing lagi bagi 

kita. Sebenarnya kata sistem itu berasal dari bahasa inggris yaitu 

system artinya satu kesatuan umum. Dengan kata lain sistem itu 

merupakan satu kesatuan dari bagian yang saling berhubungan 

antara satu sama lain. Oleh karena itu sistem merupakan satu 

susunan yang teratur dari berbagai macam kegiatan yang saling 

berhubungan satu sama lain. 

Menurut Sutarman (2012:22), Sistem adalah kumpulan 

yang saling berhubungan dan berinteraksi dalam satu kesatuan untuk 

menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama.(Mulyati & 

Chandra, 2019:11) . Dapat disimpulkan bahwa sistem dapat terihat 

pada suatu prusahaan atau organisasi yang berinteraksi satu sama 

lain untuk mencapai tujuan bersama. 

 

b. Karakteristik Sistem 

       Menurut Jogiyanto (2005:3) Sistem mempunyai karakteristik atau 

sifat – sifat tertentu, yaitu :(Sutopo et al., 2016:6) 

1.  Komponen Sistem (Component) 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membetuk satu 

kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemenelemen sistem 

dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. 
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2.  Batasan Sistem (Boundary) 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu 

sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan 

luarnya. 

3.  Lingkungan Luar Sistem (Environtment) 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari 

sistem yang mempengaruhi operasi sistem. 

4.  Penghubung Sistem (Interface) 

Penghubung merupakan media penghubung antara satu subsistem 

dengan subsistem yang lainnya. Melalui penghubung ini 

memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem 

ke subsistem yang lainnya. 

5.  Masukan Sistem (Input) 

Masukan (input) adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. 

Masukan dapat berupa masukan perawatan (maintenance input) 

dan masukan sinyal (signal input). 

6.  Keluaran Sistem (Output) 

Keluaran (output) adalah hasil dari energi yang diolah dan 

diklasifikasikan menjadi keluaran 

yang berguna dan sisa pembuangan. 

7.  Pengolahan Sistem (Procces) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 

merubah masukan menjadi keluaran.  

8.  Sasaran Sistem (Objective) 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Jika suatu 

sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan 

ada gunanya. 

 

c.  Klasifikasi Sistem 

Klasifikasi sistem dapat kita lihat dari beberapa sudut pandang, 

klasifikasi sitem tersebut diantaranya:  
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1)  Sistem Tak Tentu(Probabiistic System) 

adalah suatu sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat 

diprediksi karena mengandung unsur probabuitas. 

2) Sistem Abstrak (Abstract System) 

Bentuk dari sebuah sistem yang masih berubpa pemikiran atau ide-

ide yang tifdak tampak secara fisik. 

3) Sistem fisik (Phisical System) 

adalah  yang dapat dilihat secara fisik atau ada secara fisik. 

4)  Sistem Tertentu (Deterministic System)  

Adalah sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat 

diprediksi, interaksi antara bagian dapat didekteksi dengan pasti 

sehingga keluarnya dapat diramalkan. 

5) Sistm Tertutup (Close System) 

Adah sistem tidak tertukar materi, informasi, atau energi dalam 

lingkungan. 

6) Sistem Terbuka (Open System) 

Merupakan sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan 

dipengaruhi oleh lingkungan. 

 

2. Konsep Dasar Informasi 

a. Pengertian Infrmasi 

Secara etimologi informasi berasal dari bahasa Perancis 

kuno informacion yang diambil dari bahasa latin Informationem 

yang berarti garis besar, konsep, ide. Menurut McLeod (2012), 

informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk lebih berguna dan 

lebih berarti bagi yang meneri-manya.(Mulyati & Chandra, 2019:11) 

 Menurut Yakub (2012) Informasi merupakan data yang 

diolah menjadi bentuk lebih bergunadan lebih berarti bagi yang 

menerimanya.(Damayanti, 2019:161) 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas dapat 

disimpulkan informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah 
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bentuk yang berguna dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

bagi penggunanya. 

 

b. Kualitas informasi 

Menurut Abidin (2010:9) Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau 

ditentukan oleh beberapa hal yaitu :(Sutopo et al., 2016:6) 

1. Relevan (Relevancy) 

2. Akurat (Accurancy) 

3. Tepat waktu (Time liness) 

4. Ekonomis (Economy) 

5. Efisien (Efficiency) 

6. Ketersediaan (Availability) 

7. Dapat dipercaya (Reliability) 

8. Konsisten (consisten 

 

3.  Konsep Dasar Sistem Informasi 

a. Pengertian Sistem Informasi 

Menurut Sutabiri (2012) Sistem informasi adalah suatu 

sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebututuhan 

pengolahan transaksi harian yang mendukung organisasi yang 

bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh 

pihak luar tertentu untuk mencapai tujuan.(Damayanti, 2019:161) 

 Menurut Siregar(2010:9) Computer Based Information 

System (CBIS) atau yang dalam Bahsaa Indonesia disebut juga 

Sistem Informasi berbasis komputer merupakan sistem pengolah 

data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dipergunkan 

untuk suatu alat bantu pengambilan keputusan Sistem Informasi 

yang akurat dan efektif.(Sutopo et al., 2016:6) 

Sedangkan menurut Abdul (2003:10) menyatakan sistem 

informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, 
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teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu yang diproses 

(data menjadi informasi), dan semua itu digunakan untk mencapai 

sebuah sistem informasi yang akurat dan efektif.(Fitri et al., 

2016:197) 

Dalam organiasi atau perusahaan Sistem Informasi sangat 

deperlukan yaitu harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. 

Tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat 

kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. 

Sistem Informasi merupakan sistem pembangkit informasi. Dengan 

integrasi yang dimiliki antar subsistemnya, sistem informasi akan 

mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat dan 

akurat sesuai dengan manajemen yang membutuhkannya. 

Jadi berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa sistem informasi merupakn sistem pengolahan data menjadi 

sebuah informasi yang akurat dan efektif untuk mencapai suatu 

tujuan. 

 

      b. Komponen Sistem Informasi 

Menurut Jogiyanto(2005:1) dalam bukunya Analisis dan Desain 

Sistem Informasi, system informasi memiliki enam komponen yang 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut :(Sutopo et al., 2016:6) 

1. Blok Masukan 

2. Blok Model 

3. Blok Keluaran 

4. Blok Teknologi 

5. Blok Basis Data 

6. Blok Kendali 

 

c.  SDLC (Software Development Life Cycle) 

Siklus hidup Pengembangan sistem (System Development Life 

Cycle) atau SDLC merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk 

menggambarkan tahapan dan langkah-langkah didalam tahapan tersebut 
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dalam proses pengembangannya.Tahapan-tahapan yang ada pada SDLC 

secara global adalah sebagai berikut: 

 

1) Inisiasi (initiation) 

Tahap ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal proyek 

perangkat lunak. 

2) Pengembangan konsep sistem (sistem concept development) 

Mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumen lingkup sistem, 

analisis manfaat biaya, manajemen rencana, dan pembelajaran 

kemudahan sistem. 

3) Perencanaan (planning) 

Mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen 

perencanaan lainnya. Menyediakan dasar untuk mendapatkan 

sumber daya (resources) yang dibutuhkan untuk memperolh solusi. 

4) Analisis Kebutuhan (requirements analysis) 

Menganalisis kebutuhan pemakai sistem perangkat lunak (user). 

Membuat dokumen kebutuan fungsional. 

5) Desain (design) 

Mentransformasikan kebutuhan detail menjadi kebutuhan yang 

sudah lengkap, dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat 

memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan. 

6) Pengembangan (development) 

Mengonversi desain ke sistem informasi yang lengkap termasuk 

bagaimana memperoleh dan melakukan instalisasi lingkugan sistem 

yang dibutuhkan. 

7) Integrasi dan Pengujian (integration and test) 

Mendemonstrasikan sistem perangkat lunak bahwa telah memenuhi 

kebutuhan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan 

fungsional. Dengan diarahkan oleh staf penjamin kualitas (quality 

assurance) dan user. Menghasilkan laporan analisis pengujian. 

8) Implementasi (implementation) 
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Termasuk pada persiapan implementasi, implementasi perangkat 

lunak pada lingkungan produksi (lingkungan pada user) dan 

menjalankan resolusi dari permasalahan yang terifentifikasi dari fase 

integrasi dan pengujian. 

9) Operasi dan pemeliharaan (operation dan maintenance) 

Mendeskripsikan pekerjaaan untuk mengoperasikan dan memelihara 

sistem informasi pada lingkungan produksi. Termasuk pada 

implementasi akhir dan masuk ada proses peninjauan. 

10) Disposisi(dispotition) 

Mendeskrifsikan aktifitas akhir dari pengembangan sistem dan 

membangun data yang sebenarnya sesuai dengan aktifitas user. 

  

4.  Konsep Dasar Sistem Basis Data  

a. Pegertian Basis Data 

Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi yang tujuan 

utamanya adalah memelihara data yang sudah diolah atau menjadi 

informasi yang tersedia saat dibutuhkan. Sistem informasi tidak 

dapat dipisahkan dengan kebutuhan akan basis data apapun 

bentuknya, entah berupa file teks atau berupa Database Management 

Server (DBMS). 

Menurut Arifin (2010:3) Basis data merupakan kumpulan 

dari data yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. 

Sistem basis data adalah suatu sistem menyusun dan mengelola 

record-record menggunakan komputer untuk menyimpan atau 

merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah 

organisasi atau perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi 

yang optimal yang diperlukan pemakai untuk proses mengambil 

keputusan.(Sutopo et al., 2016:6) 

Secara umum sistem basis data adalah suatu sistem informasi 

yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan 

dengan yang lainnya dan untuk membuatnya tersedia beberapa 
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aplikasi  yang bermacam-macam dalam suatu sistem organisasi. 

Dapat disimpukan  sistem basis data merupakan suatu sistem 

menyusun dan mengelola data-data menggunakan komputer untuk 

menyimpan dan memelihara data sebuah perusahaan atau organisasi 

sehingga mampu menyediakan subuah informasi yang optimal dalam 

mengambil suatu keputusan.  

 

b.  Tujuan Basis Data (Database) 

 Adapun beberapa komponen yang menyusun lingkungan database 

adalah sebagai berikut: 

1) Perangkat keras  

Perangkat keras digunakan untuk menjalankan DBMS beserta 

aplikasi-aplikasinya.Perangkat keras berupa komputer dan 

periferal pendukungnya. 

2) Perangkat lunak  

Komponen perangkat lunak mencakup DBMS itu sendiri, 

program aplikasi, serta perangkat lunak pendukung untuk 

komputer dan jaringan. 

3) Data  

Bagi sisi pemakai, komponen terpenting dalam DBMS adalah 

data karena dari data inilah pemakai dapat memperoleh informasi 

yang sesuai dengan kebutuhan  masing-masing. 

4) Prosedur 

Prosedur adalah petunjuk tertulis yang berisi cara merancang 

hingga menggunakan basis data. Beberapa hal yang dimasukkan 

dalam prosedur : 

a) Cara masuk ke DBMS (login). 

b) Cara memakai fasilitas-fasilitas tertentu dalam DBMS maupun 

cara menggunakan aplikasi. 

c) Cara mengaktifkan dan menghentikan DBMS. 
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d) Cara membuat cadangan basis data dan cara mengembalikan 

cadangan ke DBMS. 

5) Orang 

Komponen orang dapat dibagi menjadi tiga kelompok : 

a) Pemakai akhir (end-user). 

b) Pemrogram aplikasi. 

c) Administrator basis data. 

 

 5.  Alat Bantu Dalam Perancangan Sistem 

            Dalam perancangan suatu sistem informasi, dibutuhkan 

beberapa alat bantu perancangan sistem agar analisa dan hasil yang 

ingin dicapai dapat mencapai sebuah hasil yang maksimal. 

1. Unified Modelling Language (UML) 

 Menurut Nugroho (2010), UML (Unified Modeling Language) 

adalah bahasa pemo-delan untuk sistem atau perangkat lunak yang 

berparadigma (berorientasi objek). Pemodelan (modeling) 

sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-

permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah 

dipelajari dan dipahami.(Mulyati & Chandra, 2019:11) 

         (Unified Modeling Language) adalah standar bahasa yang 

banyak digunakan di dunia industri untuk mendefenisikan 

requirement, membuat analisa dan desain, serta menggambarkan 

arsitektur dalam pemograman berorientasi objek. UML mempunyai 

beberapa atau sejumlah elemen grafis yang bisa dikombinasikan 

menjadi diagram. Diagram tersebut akan menggambarkan atau 

mendokumentasikan beberapa aspek dari sebuah sistem. Abstraksi 

konsep dasar UML terdiri dari structural classification, dynamic 

behavior, dan model management, berikut adalah macam-macam 

diagram yang ada pada UML : 
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a. Use Case Diagram 

 Use case atau diagram use case merupakan pemodelan 

untuk kelakuan (behavior) sistem informasi yang akan dibuat. 

Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih 

aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat.(Mahfiati, 

2016:123) 

Usecase diagram akan menggambarkan aktivitas aktor 

di dalam sistem yang dirancang dan bagaimana bagian-bagian 

tersebut diintegrasikan sehingga membentuk sistem yang utuh. 

Hal tersebut merupakan solusi yang memenuhi analisis 

kebutuhan sistem. Simbol-simbol yang ada pada use case dapat 

dilihat pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Simbol-Simbol Use Case Diagram 

No Simbol Deskripsi 

1. Use Case 

 

Fungsi yang disediakan sistem 

sebagai unit-unit yang saling 

bertukar pesan antar unit atau 

aktor. 

2. Aktor /actor 

       

Adalah orang, proses atau 

sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang 

akan dibuat di luar sistem 

informasi yang akan dibuat itu 

sendiri. 

3. Asosiasi / association 

 

Komunikasi antara aktor dan 

use case yang berpartisipasi 

pada use case. 

     Sumber:(Handini, 2016) 
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b.  Class Diagram 

 Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika 

diinstansiasi akan menghasilkan sebuah obyek dan merupakan 

inti dari pengembangan dan desain berorientasi obyek. Sebuah 

class diagram digunakan untuk menunjukkan keberadaan dari 

kelas dan hubungannya dalam pandangan logic dari sebuah 

sistem. Sebuah kelas tunggal merepresentasikan sebuah sudut 

pandang dari struktur kelas dari sebuah sistem. Class 

menggambarkan keadaan (atribut/properti) suatu sistem, 

sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan 

tersebut (metode/fungsi). Simbol-simbol yang ada pada Class 

diagram dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Simbol-Simbol Class Diagram 

No Simbol Deskripsi 

1. Class/kelas 

 

Kelas pada struktur sistem 

2. Antarmuka /interface 

 

Sama dengan konsep 

interface,dalam    

pemograman 

berorientasi objek.  

3. Asosiasi /assosiation 

 

Relasi antar kelas dengan 

makna umum, asosiasi 

biasanya juga disertai 

dengan multiplicity. 

Sumber: (Handini, 2016) 

 

c.  Activity Diagram 

 Activity diagram  menggambarkan workflow (aliran kerja) 

atau aktifitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu 
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diperhatikan disini adalah bahwasanya diagram aktifitas 

menggambarkan aktifitas sistem bukan apa yang dilakukan actor, 

jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Diagram aktifitas 

mendukung perilaku parallel. 

Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan 

workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau 

proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. 

(Mahfiati, 2016:123)  

Activity Diagram menggambarkan aktivitas sistem bukan 

apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan 

oleh sistem. Simbol-simbol yang ada pada Activity Diagram 

dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut: 

Tabel 2.3 Simbol-Simbol Activity Diagram  

No Simbol  Deskripsi 

1.  Status awal  

 

Status awal aktivitas sistem, 

sebuah diagram aktivitas 

memiliki sebuah status awal 

2. Aktivitas 

 

Aktivitas dilakukan sistem, 

aktivitas biasanya diawali 

dengan kata kerja 

3. Percabangan/ decision 

 

Asosiasi percabangan dimana 

jika ada pilihan aktivitas lebih 

dari satu. 

4. Penggabungan 

 

Asosiasi,penggabungan 

dimana lebih dari satu 

aktivitas digabungkan menjadi 

satu 

      Sumber:(Handini, 2016) 
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d.  Sequence Diagram 

Diagram sequence menggambarkan kelakuan / perilaku 

objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek 

dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh 

karena itu untuk menggambar diagram sekuense maka harus 

diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah usecase beserta 

metode-metose yang dimiliki kelas. Berikut ini adalah simbol-

simbol sequence diagram dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini: 

Tabel 2.4 Simbol-Simbol Sequence Diagram 

No Simbol Deskripsi 

 1. Aktor  

 

Orang, proses, atau sistem lain 

yang berinteraksi dengan sistem 

informasi yang akan dibuat di 

luar sistem informasi. 

2. Garis hidup /lifeline 

 

Menyatakan kehidupan suatu 

objek 

3. Objek  

 

 

Menyatakan objek yang 

berintegrasi pesan 

4. Waktu aktif 

 

Menyatakan objek dalam keadaan 

aktif dan berintegrasi, semua 

yang berhubungan dengan waktu 

aktif ini adalah sebuah tahapan 

yang dilakukan di dalamnya. 

Sumber: Ade Hendini (2016) 

 

6. Website 

Menurut Hakim, Lukmanul, Uus (2004) Website sering juga 

disebut web yang merupakan fasilitas internet yang mnghubungkan 

Nama objek : nama 

kelas 
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dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada 

website disebut dengan webpage dan link dalam website 

memungkinkan pengguna bisa berpndah dari satu page ke page lain 

(hypertext), baik diantara page yang disimpan dalam server yang sama 

maupun server diseluruh dunia.Pages dapat diakses dan dibaca melalu 

browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, 

Goggle Chrome dan aplikasi browser lainya.(Damayanti, 2019:161) 

   Sedangkan menurut Agus Hariyanto (2015) merupan suatu 

kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam 

informasi teks, data, gambar diam ataupun bergerak, data animasi, 

suara, video maupun gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat 

statis maupun yang dinamis, yang dimana membentuk satu rangkaian 

bangunan yang saling berkaitan dimana masing-masing dihubungkan 

dengan jaringan halaman atau hyperlink. (Destiningrum & Adrian, 

2017:30) 

Website juga merupakan kumpulan dari berbagai macam 

halaman situs, yang terangkum didalam sebuah domain atau juga 

subdomain, yang lebih tempatnya berada di dalam WWW (World Wide 

Web) yang tentunya terdapat di dalam Internet. Halaman website 

biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam format Hyper Text 

Markup Language (HTML), yang bisa diakses melalui HTTP, HTTP 

adalah suatu protokol yang menyampaikan berbagai informasi dari 

server website untuk ditampilkan kepada para user atau pemakai 

melalui web browser. 

Sebuah website biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah 

server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet, ataupun 

Local Area Network (LAN) melalui alamat internet yang dikenali 

sebagai URL (Uniform Resource Locator). Halaman dari sebuah 

website merupakan berkas yang ditulis sebagai berkas teks biasa (plain 

text) yang diatur dan dikombinasikan sedemikian rupa dengan intruksi-

intruksi berbasis HTML (Hypertext Markup Language) atau XHTML 
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(Extensible Hypertext Markup Language). Halaman-halaman website 

tersebut diakses oleh pengguna melalui protokol komunikasi jaringan 

yang disebut sebagai Hypertext Transfer Protocol (HTTP). 

Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa web adalah 

Sebuah software yang berfungsi untuk menampilkan dokumen - 

dokumen pada suatu web yang membuat pengguna dapat mengakses 

internet melalui software yang terkoneksi dengan jaringan internet. 

 

7.  Konsep Dasar PHP (Personal Home Page) 

Menurut Nugroho (2003) PHP MyAdmin adalah tools yang 

dapat digunakan dengan mudah untuk memanajemen database MySQL 

secara visual dan Server MySQL, sehingga kita tidak perlu lagi harus 

menulis query SQL setiap akan melakukan perintah operasi database. 

Toolsini cukup populer, anda dapat mendapatkan fasilitas ini ketika 

mengistal paket triad phpMyAdmin, karena termasuk dalam XAMPP 

yang sudah di install.(Damayanti, 2019:161) 

Adapaun pengertian lain PHP atau Hypertext Prepocessor 

merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang memiliki 

kemampuan untuk memproses data dinamis. Artinya, dapat membentuk 

suatu tampilan berdasarkan pemintaan terkini.PHP merupakan 

teknologi open source yang bebas diperoleh dan diatur untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan, pendidikan, atau professional yang didukung 

oleh komunitas pengguna dan pengembangnya. Untuk menjalankan 

PHP dibutuhkan suatu web server. 

PHP dirancang untuk dapat bekerja sama dengan database 

server dan dibuat sedemikian rupa sehingga pembuatan dokumen 

HTML yang dapat mengakses database menjadi begitu mudah. Tujuan 

dari bahasa scripting ini adalah untuk membuat aplikasi dimana aplikasi 

tersebut dibangun oleh PHP pada umumnya akan memberikan hasil 

kepada web browser, tetapi proses keseluruhannya dijalankan di server. 
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a.  Struktur Dasar Statement Pada PHP 

Tata bahasa penulisan baris kode PHP terdiri dari dua bentuk 

yaitu penulisan baris kode menggunakan format PHP maupun 

penulisan baris kode dengan format campuran antara HTML dan 

PHP. Berikut ini beberapa hal penting yan g perlu diketahui sebelum 

pembuatan program PHP : 

1. Penulisan suatu program PHP harus diawali dengan tag<?php dan 

diakiri dengan tag ?> 

2. Penulisan baris program PHP harus diakiri dengan tanda titik 

koma (;) 

3. Penulisan pada PHP adalah casesensitive, yaitu antara huruf a 

dengan A berbeda 

4. Penulisan komentar atau baris yang tidak akan diproses oleh PHP. 

 

b.  Keunggulan Menggunakan PHP 

Adapun keunggulan Menggunakan PHP adalah sebagai berikut : 

1. PHP bisa jalan disemua platform sistem operasi seperti Windows,  

Linux, Unix dan lain-lain. 

2. PHP cocok dengan semua web server yang digunakan sekarang  

seperti Apache, Iss, dan lain-lain. 

3. PHP mendukung berbagai database. 

4. PHP mudah dipelajari dan berjalan efisien pada server. 

5. Karena sifatnya yang open source, maka perubahan dan 

perkembangan interpreter pada PHP lebih cepat dan mudah, 

karena banyak milis-milis dan developer yang siap membantu 

pengembanganya 

6. PHP bersifat bebas dipakai (Free). 

 

c.  Tipe Data PHP 

Ada beberapa tipe data yang terdapat dalam script PHP yaitu 

tipe String, Integer, Array, Object, dan Floating Point. Tipe data 
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dalam script PHP akan otomatis dikonversi sesuai karakternya tanpa 

harus menggunakan sebuah variabel. Berikut penjelasan dari 

beberapa tipe data dalam script PHP, yaitu: 

1) Tipe Data String 

Dalam penulisan nya tipe data string menggunakan tanda kutip 

tunggal (‘ ‘) atau menggunakan tanda kutip ganda  (“ “). 

Contohnya sebagai berikut. $data_string=’Identifikasi Tipe Data 

PHP’; $data_string=”Identifikasi Tipe Data PHP”; 

2)  Tipe Data Integer  

Yang termasuk tipe data integer adalah seluruh data yang berisi 

bilangan  dan besar nya range sama dengan data pada bahasa C, 

yaitu antara 2,147,483,648 sampai +2,147,483,648 pada platform 

32 bit. Apabila data ada diluar kisaran tersebut maka PHP akan 

otomatis mengonversikan tipe dari data tersebut dari integer 

menjadi Floating Point. 

3) Tipe Data Floating point 

Yaitu tipe data yang berisikan bilangan pecahan atau bilangan 

desimal. Kisaran data floating point adalah antara 1.7E-308 

sampai 1.7E+308. Data itu berbentuk desimal atau berbentuk 

pangkat perhatikan contoh berikut .$ data_desimal= 0.75; $ data 

_pangkat=75.0e-2; 

4) Tipe Data Array 

Tipe data ini disebut juga data bertingkat yaitu data yang 

mengandung beberapa data di dalam nya dan diindexs dibaca 

berdasarkan data numerik atau string. Data array yang ada di 

dalam array ini membolehkan adanya tipe data yang tidak sejenis 

atau berbeda. 

5) Tipe Data Objek 

Tipe data ini berbentuk bilangan, variabel, ataupun fungsi. Tipe 

data tersebut dapat membantu programmer untuk membuat 
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sebuah program. Semakin kecil ukuran file semakin cepat waktu 

untuk mengakses file tersebut. 

8. HTML (Hypertext Markup Language) 

Menurut Sibero (2012:19) “HTML (Hyper Text Markup 

Language) adalah bahasa yang digunakan pada dokumen web sebagai 

bahasa untuk pertukaran dokumen web”.(Ferdika & Kuswara, 

2017:175) 

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 wujudyang 

terintegerasi. Dengan kata lain, berkas yang dibuat dalam perangkat 

lunakpengolah 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 saatini 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 merekabekerja di CERNpada tahun 1989 

(CERN adalah lembaga penelitian fisika energi tinggi di Jenewa). 

 

9.  XAMPP 

XAMPP adalah sebuah software yang berfungsi untuk 

menjalankan website berbasis PHP dengan menggunakan pengolah data 

MYSQL. Dikomputer lokal XAMPP berperan sebagai server web pada 

komputer selain itu XAMPP juga dapat disebut Cpanel sever virtual, 
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yang membantu melakukan preview sehingga dapat dimodifikasi 

website tanpa harus online ataupun terkoneksi dengan internet. 

Menurut Februariyanti (2012:129), XAMPP adalah sebuah 

software web server apache yang di dalamnya sudah tersedia database 

server MySQL dan dapat mendukung pemograman PHP.(Ferdika & 

Kuswara, 2017:175)  

Sebagai informasi kata XAMPP merupakan singkatan dari: 

X : Artinya program dapat berjalan diberbagai platform, seperti 

Windows, Unix, Linux, mac OS, Iss, dan Solaris 

A : Apache, merupakan aplikasi web server, dan bertugas untuk 

menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode 

PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. Jika diperlukan juga 

berdasarkan kode PHP yang dituliskan maka memungkinkan sebuah 

database dapat diakses terlebih dahulu (misalnya dalam MySQL) untuk 

mendukung halaman web yang dihasilkan. 

M : MySQL, merupakan aplikasi database server. Pengembangnya 

disebut Structured Query Language (SQL). SQL merupakan bahasa 

terstuktur yang digunakan untuk mengolah database beserta isinya 

pengguna dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, 

mengubah, dan menghapus data yang berada dalam database. 

P  : Bahasa pemrograman lainnya yang serupa, dan lain sebagainya. 

 

10.  Konsep Dasar  MySQL 

Menurut Nugroho (2005: 1). MySQL merupakan salah satu 

perangkat lunak sistem manajemen basis data (database 

management system) atau DBMS yang menggunakan perintah 

standart SQL (structured Query Language). Dimana MySQL 

mampu untuk melakukan banyak eksekusi perintah query dalam 

satu permintaan, baik itu menerima dan mengirimkan data.(Ferdika 

& Kuswara, 2017:175) 
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 MySQL juga multi-user dalam arti dapat dipergunakan 

oleh banyak pengguna dalam waktu bersamaan. MySQL tersedia 

tersedia dalam perangkat lunak gratis dibawah lisensi GNU 

General Public Lisence (GPL) dan juga menjual dalam lisensi 

komersial untuk keperluan jika pengguna tidak cocok 

menggunakan lisensi General Public Lisence (GPL). Pengguna 

MySQL yang merupakan sebuah database server sekaligus dapat 

sebagai client, dan dapat berjalan di multi-OS (Operating System) 

memiliki keunggulan lainnya seperti Open Source sehingga 

penggunanya tidak perlu membayar lisensi kepada pembuatnya. 

Bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk mengakses 

MySQL diantaranya adalah dengan C, C++, Java, Perl, PHP, 

Phyton, dan APIs.  

MySQ termasuk jenis RDBMS (Relational Database 

Management Sistem). Sehingga istilah seperti tabel, baris dan 

kolom tetap digunakan dalam MySQL. Pada MySQL sebuah 

databasemengandung beberapa tabel, table terdiri dari sejumlah 

baris dan kolom. Dalam konteks bahasa SQL, pada umumnya 

informasi tersimpan dalam tabel-tabel yang secara logik merupakan 

struktur dua dimensi. Tabel-tabel itu terdiri atas baris-baris data 

(row atau record) yang berada dalam satu atau lebih kolom. Baris 

pada tabel sering disebut sebagai instance dari kata sedangkan 

kolom sering disebut sebagai attributes atau field.  
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B.  Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Erni Damayanti, Rini Rubhayanti, Arsito Ari K, dan Iman 

Saufik (2019), ditulis dalam jurnal Walisongo Journal of Information 

Teknology - vol.1 No.2 (ISSN: 2715-0143 ) yang berjudul “ Sistem 

Informasi Penjualan Obat Pertanian Berbasis Web pada Toko Butani 

Blora” Variabel yang diteliti adalah “ Toko Butani Blora” hasil dari 

penelitian berupa sistem informasi penjualan obat pertanian berbasis 

web yang berada pada toko Butani Blora. Persamaan penelitian dengan 

penulis yaitu sama-sama  membangun sistem informasi penjualan 

berbasis web pada toko Butani Blora, yang membedakan dengan 

penulis tempat penelitian nya yang mana penulis memilih toko Pratama 

Elektronik Koto Baru sebgai tempat penelitian sedangkan penelitan 

Erni Damayanti, Rini Rubhyanti, Arsito Ari K, dan Iman Saufik 

melakuakan penilitian di toko Butani Blora. 

 

2. Penelitian Sri Mulyati dan Aditya Chandra (2019), ditulis dalam Jurnal 

Teknik: Universitas Muhammadiyah Tangerang,Vol.8, No. 1 (ISSN: 

2581-0006) yang berjudul “ Rancang Bangun Sistem Informasi 

Administrasi Penjualan   Berbasis Web dengan Php & Mysql pada toko 

Royaliti ”.  Variabel yang diteliti adalah “ Toko Royaliti”. Hasil dari 

penelitian berupa rancang bangun sistem informasi administrasi 

penjualan  berbasis web dengan Php & Mysql berada pada toko 

Royaliti. Persamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama  

membangun sistem informasi penjualan berbasis web menggunakan 

Php & Mysql, yang membedakan dengan penulis adalah penulis baru 

membangun sistem informasi penjualan berbasis web menggunakan 

php & mysql, sedangkan penelitan Sri Mulyati dan Aditya Chandra 

melakuakan baru melakukan rancangan bangun berbasis web pada  

pada toko Royaliti. 
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3. Penelitian Mikhael Ferdika dan Heri Kuswara (2017), ditulis dalam 

jurnal Information System for Educators and Profesionl vol.1, No 

2,(ISSN: 2546-3587) yang berjudul “ Sistem Informasi Penjualan 

Berbasis Web dengan Php & Mysql pada PT. Era Makmur Cahaya 

Damai Bekasi ”.  Variabel yang diteliti adalah “ PT Era Makmur 

Cahaya Damai Bekasi”. Hasil dari penelitian ini  berupa sistem 

informasi administrasi penjualan  berbasis web dengan Php & Mysql 

berada pada PT. Era Makmur Cahaya Damai Bekasi. Persamaan 

penelitian dengan penulis yaitu sama-sama  membangun sistem 

informasi penjualan berbasis web menggunakan Php & Mysq dan 

peniliti mengambil tema penjualan sebagai penilitianya, yang 

membedakan dengan penulis adalah tempat penelitian nya yang mana 

penulis memilih sebuah toko untuk tempat penelitian, sedangkan 

penelitan Sri Mulyati dan Aditya Chandra melakuakan penilitian di 

sebuah PT. 

 

4. Penelitian Rahmi Sartika Fitri (2016), ditulis dalam jurnal Vokasional 

Teknik Elektronika & Informatika vol.4, No 1, (ISSN: 2302-3295) yang 

berjudul “ Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Penjualan 

Komputer dan Accessories Pada Toko Mujahidah Computer Berbasis 

Web”. Variabel yang diteliti adalah “ Toko Mujahidah Computer ”. 

Hasil dari penelitian ini berupa perancangan dan implementasi sistem 

informasi  penjualan komputer dan accessories pada toko Mujahidah 

computer berbasis web. Persamaan penelitian dengan peneliti yaitu 

sama-sama membangun sistem informasi penjualan berbasis web, yang 

membedakan dengan peneliti adalah peneliti baru membangun sistem 

informasi pejualan berbasis web, yang mana penulis memilih sebuah 

toko sebgai tempat penelitian, sedangkan penelitan Sri Mulyati dan 

Aditya Chandra melakuakan sudah ada pada tahaap implementasi. 

1. Penelitian Nandang Iriadi dan Ade Ustami Idrasari (2017), ditulis 

dalam Journal Speed- Sentra penelitian engineering dan edukasi vol.9, 
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No 3,(ISSN: 1979-9330) yang berjudul “ Sistem Informasi Penjualan 

Berbasis Web pada CP. Bambu Jaya Jakarta”.  Variabel yang diteliti 

adalah “ CP. Bambu Jaya Jakarta”. Hasil dari penelitian ini  berupa 

sistem informasi penjualan  berbasis web pada CP. Bambu Jaya Jakarta. 

Persamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama  membangun 

sistem informasi penjualan berbasis web dan peniliti mengambil tema 

penjualan sebagai penilitianya di CP. Bambu Jaya Jakarta, yang 

membedakan dengan penulis adalah tempat penelitian nya yang mana 

penulis memilih sebuah toko sebgai tempat penelitian, sedangkan 

penelitan Nandang Iriadi dan Ade Ustami Indrasari melakuakan 

penilitian di sebauah CP. Bambu Jaya Jakarta. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Kerangka Kerja Penelitian 

Kerangka penelitian adalah konsep atau tahapan yang akan 

dilakukan dalam penelitian yang akan diuraikan pada gambar 3.1 di bawah 

ini. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian 

 

Gambar 3.1 Kerangka Kerja Penelitian 
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1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakuakan dengan melakuakan pendekatan 

terhadap objek penelitian. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi secara tepat sehingga diharapkan 

peneliti dapat memberikan solusi yang paling optimal terhadap 

pemecahan permasalahan tersebut. Permasalahan yang akan di 

identifikasi pada Pratama Elektronik  adalah bagaimana membangun 

sistem infrmasi penjualan online sehingga dapat memudahakan Pratama 

Elektronik terutama dalam hal pencarian dan pemesanan. 

 

2. Analisa Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dibutuhkan 

analisa data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar pemecahan masalah 

dapat mengasilkan sebuah solusi pemecahan permasalahan, bukan 

menjadi sebuah masalah yang baru pada toko Pratama Elektronik. 

setelah dilakukan analisa terhadap masalah – masalah yang terdapat 

pada Pratama Elektronik sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi 

dengan cara membangun sistem informasi penjualan berbasis web yang 

merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pada toko 

Pratama Elktronik. Dibangun nya sistem ini sebagai media sistem 

informasi penjualan serta dapat mengetahui fungsi dan manfaat dengan 

jelas dibangun nya sistem informasi penjualan berbasis web .  

 

3. Tujuan Penelitian 

Pada tahap ini, akan dijelaskan tujuan dari merancang dan 

membangun sistem informasi yaitu bagaimana sistem yang dibuat dapat 

menjadi solusi dari pemecahan permasalahan yang ada. Dalam 

penelitian sistem informasi penjualan online berbasis web ini penulis 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL.  
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4. Pengumpulan Data 

a. Pengamatan (observasi) 

Metode ini merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan 

oleh peneliti dimana peneliti dapat mengamati dan melihat proses 

penjualan pada toko pratama Elektronik. Pada pengamatan ini 

peneliti dapat mengukur pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan 

dan mengetahui situasi yang terjadi pada toko Pratama Elektronik.  

b. Wawancara  

Wawancara, mencari data dengan cara melakukan tanya 

jawab pada pihak terkait, yang mempunyai wewenang atas data-data 

yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kegiatan pengumpulan 

data dilakukan peneliti, agar peneliti bisa mengetahui apa yang 

sedang ditelitinya tersebut. 

c. Riset Perpustakaan 

Riset perpustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, 

membahas, meringkas dan membuat kesimpulan dari buku-buku dan 

jurnal-jurnal, yang berkaitan dengan perancangan sistem informasi 

penjualan  unuk mendapatkan bahan-bahan yang secara ilmiah dapat 

dijadikan landasan dalam menyusun skripsi ini. 

 

5. Perancangan  

Pada tahap ini akan membuat sebuah perancangan  sistem yang 

akan dijalankan, mulai dri menganalisa program yng sedang berjalan, 

merancang program yang akan kita jalankan tersebut. Adapun UML (-

Unified Modelling language) yang akan digunakan adalah  sebagai 

berikut:  

a. Use Case Diagram 

Use Case Diagram menjelaskan manfaat dari aplikasi jika 

dilihat dari sudut pandang orang yang berada diluar sistem (actor). 

Diagram ini menunjukan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan 

bagaimana sistem berinteraksi dengan dunia luar. Use Case Diagram 
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dapat digunakan selama proses analisa untuk menangkap permintaan 

terhadap sistem untuk memahami bagaimana sistem tersebut harus 

bekerja. 

b. Class Diagram 

Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika 

diinstasiasikan akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti 

dari pengembangan dan disain berorientasi objek. 

c. Activity Diagram 

Activity diagram mempunyai pranan seperti  halnya sebuah  

flowchart. Activity diagram ini menunjukn tahapan, pengambilan 

keputusan, dan percabangan. Diagram ini sangat berguna untuk 

menunjukan operatioan sebuah objek dan proses suatu bisnis. 

d.  Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan prilaku 

pada sebuah scenario secara detail menurut waktu. Diagram ini 

menunjukan sejumlah contoh objek dan message (pesan) yang 

diletakan diantara objek-objek di dalam use case. Komponen utama 

sequence diagram terdiri atas objek yang dituliskan  kotak segiempat 

bernama participant. Message diwakili oleh garis dengan tanda 

panah dan waktu yang ditunjukan dengan progress vertical. 

 

6.  Implementasi 

Implementasi sistem merupakan bagian dari siklus 

pengembangan sistem itu sendiri. Untuk melakukan sebuah 

implementasi maka diperlukan perancagan intrface dan penulisan 

coding sesuai dengan dengan sistem yang dirancng ataupun yang telah 

dianlisa. Perancangan sistem disini menggunakan model  UML (Unified 

Moelling Language) yang digunakan  untuk menggambarkan cara kerja 

sistem. Setelah perancangan sistem selesai maka dilakukan 
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implementasi kedalam program yakni dengan menggunkan bahasa 

pemgraman PHP dan MySQL. 

 

7.   Pengujian 

Pada tahap ini adalah Pengujian terhadap sistem yang bertujuan 

untuk melihat apakah sistem yang dirancag sudah sesuai dengan apa 

yang diinginkan atau belum, setelah dilakukan pengujian, kualitas 

sebuah sistem akan terlihat. Dalam pengujian dilakukan dengan 

menggunakan bahasa pemograman PHP dan MySQL, Pengujian 

dilakukan untuk mengamati dan memeriksa fungsional dari perangkat 

lunak atau aplikasi tersebut.  

Dalam pembuatan dan pengujian sistem ini terdapat beberapa hardware 

dan  software yang digunakan yaitu: 

a.  Hardware 

1. Laptop Dell-PC Dual-Core CPU 

2. Printer HP Deskjet 1115 

3. Ram 2048 MB 

b. Sofware 

1. Windows 7 

2. Web Broser 

3. Sublime Text 
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B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Adapun tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengambil 

tempat di toko Pratama Elektronik yang terletak di Jl. Lintas Sumatera 

Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunkan dalam penelitian ini sekitar 4 (bulan) bulan 

dimulai dari minggu pertama bulan Februari sampai minggu ke empat 

Mei 2020. Adapun jadwal penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1 Tabel Jadwal Penelitian 

 Jenis 

Kegiatan 

Februari 

2020 

Maret 

2020 

April 

2020 

Mei 

2020 

Juni 

 2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Identifikasi 

masalah 

                    

2 Analisa 

Masalah 

                    

3 Tujuan 

Penelitian 

                    

4 Pengumpulan 

Data 

                    

5 Perancangan                     

6 Implementasi                     

7 Pengujian                     

8 Penulisan 

Laporan 

Penelitian 
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BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 

A. Analisa Sistem 

Dalam mengatasi setiap permasalahan, sebelum menuju ke tujuan yang 

diinginkan, maka perlu dilakukan analisa terhadap permasalahan yang 

sebenarnya. Analisa sistem dapat didefenisikan sebagai penguraian dari suatu 

sistem yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. 

Analisa sistem dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan, 

sistem lama. Karena dengan dilakukannya analisa sistem yang sedang 

berjalan akan dapat memberikan kemudahan di dalam perancangan dan 

pembangunan terhadap sistem yang akan dibangun atau sistem baru. 

Dengan dilakukannya analisa terhadap sistem lama nantinya akan dapat 

dijadikan sebagai perbandingan, pengkoreksian serta pengembangan dan 

perancangan kearah yang baru. Dengan merencanakan perancangan 

terhadap sistem yang baru diharapkan dapat meminimalisasi masalah 

yang terjadi pada sistem yang lama serta diharapkan berfungsi lebih baik 

dari sistem sebelumnya. Untuk itu perlu dianalisa secara ringkas tentang 

bagaimana prosedur dari aliran sistem informasi datanya. 

Setelah melakukan penelitian secara langsung ke lapangan 

terhadap sistem yang berjalan, yaitu pada sistem penjualan masih belum 

optimal, sehingga prosesnya memakan waktu yang lama dan 

memungkinkan terjadinya kesalahan terhadap data yang akan diproses. 

Untuk mengatasi hal tersebut, dan untuk meningkatkan efisiensi kerja 

maka sudah saatnya diterapkan penggunaan website untuk mendukung 

pemasaran dan penjualan, dengan harapan dapat mengatasi kendala-

kendala yang ada di atas. 

1. Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 
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Analisa sistem yang sedang berjalandari hasil 

pnelitianmengenaiprosespenjualan produk pada Pratama Elektronikadalah 

sebagaiberikut: 

a. Karyawan mengisi Faktur Penjualan dengan data sebagai berikut: 

1. Nama Barang 

2. Harga 

3. Jumlah 

Bentuk Fakturdapat dilihat pada gambaberikut: 

 

Gambar 4.1 Sistem Yang Sedang Berjalan 

b. Didapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penjualan barang yang kurang efisien dan menghabiskan banyak 

waktu. 

2. Nama perusahaan yang belum banyak dikenal masyarakat luas. 

3. Belum adanya media online sebagai alat bantu penjualanbarang 

elektronik di Pratama Elektronik. 

 

2. Analisa Sistem Yang Sedang Dibangun 

Pada langkah pembuatan sistem baru ini, peneliti 

memulaimerancangaplikasi berbasis penjualan online yang akan 

diterapkanpada sistem ini, yaitu mulaidari perancangan UML, database 

yang digunakan dan jugadesain dasar dariaplikasi yang akan dibangun. 
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B. Perancangan sistem dengan menggunakan UML 

Perancangan aplikasi inidirancang dengan menggunakanalat bantu 

berupa UML (UnifedModelling Language) agar mempermudah memindahkan 

konsep yang telah dirancangkedalam bentuk program yang perancangannya 

digambarkandalambentuk diagram, diantaranyaadalah: 

1) Use Case Diagram 

Use Case Diagram menjelaskan manfaat dari aplikasi jika dilihat 

dari sudut pandang orang yang berada diluar sistem (actor). Diagram ini 

menunjukan fungsionalitas suatu sistem atau kelas dan bagaimana sistem 

berinteraksi dengan dunia luar. Use Case Diagram dapat digunakan 

selama proses analisa untuk menangkap permintaan terhadap sistem untuk 

memahami bagaimana sistem tersebut harus bekerja. 

Skenario UseCase Diagram pada sistem penjualan 

PratamaElektronik dapat dilihat seperti berikut: 

Tabel 4.1 Skenario Use Case Diagram Siste Pratama Elektronik. 

Identifikasi 

No 01 

Nama Display data barang dan harga 

Tujuan Memberikan informasi penjualan,data barang 

dan harga 

Tipe Primer 

Aktor Member,Admin, Pimpinan 

Skanario Utama 

Kondisi awal Menu utama aplikasi penjualan online 

sudah aktif 

Aksi aktor Reaksi sistem 
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Membermencari informasi 

penjualan e-commerce 

Sistemmenyajikan informasi penjualan 

online mengenai informasi penjualan, 

data barang dan harga. 

Kondisi akhir Tampilan akan menampilkan informasi 

penjualan,data barang dan harga 

 

 

Indentitas 

No 02 

Nama Entry Pembelian Barang 

Tujuan Mengelolah data member 

Tipe Primer 

Aktor Member 

Sknario Utama  

Kondisi awal From Registrasi Member 

Aksi actor Reaksi sistem 

1. Mengisi form 

pendaftaran sebagai 

member 

2. Sistem akan mencatat data member 

baru dan menyimpan 

3. Login sebagai 

member 

4. Sistem mengecek valid tidaknya 

data member 

 5. Jika data valid member bisa 

memilih barang akan dibeli 

Kondisi Tampilkan akan menampilkan informasi 

mengenai data member baru dan barang 

yang sudah dipesan 
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Indetifikasi  

No 03 

Nama Laporan Penjualan 

Tujuan Memberikan informasi mengenai laporan 

penjualan 

Deskripsi Proses penyajian informasi laporan 

penjualan yang dilihat dari database 

pembayaran barang 

Tipe Essential 

Aktor Admin 

Skenario utama  

Kondisi awal Menu Aplikasi memberikan pilihan 

menampilkan menu-menu awal. 

Aksi actor Reaksi sistem 

1. Admin membuat 

laporan penjualan 

barang berdasarkan 

database pembayaran 

barang 

2. Sistem akan menyajikan 

informasi laporan penjualan. 

3. Jika admin mengklik 

tombol print 

4. Sistem akan memprint laporan 

penjualan. 

Kondisi akhir Sistem akan menampilkan menu laporan 

penjualan dan mencetak laporan tersebut 
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Untuk lebih jelasnya usecase diagram penjualanPratamaElektronik 

dapat dilihat seperti berikut: 

 

Gambar 4.2 Use Case Diagram Sistem Penjualan 

Keterangan : 

Pada Gambar 4.2 dapat dijelaskandimanaactorharus memiliki 

aplikasi penjualan. Admin juga harus login agar bisa melakukan 

pengolahan sistem. Admin memiliki fasilitas lengkap dalam 

pengolahan seperti tambah, edit, hapus setiap masalah pelanggan 

terhadap sistem dan memberikan solusi. Sedangkan member hanya 

memiliki  fasilitas seperti menggunakan sistem dalam hal pemesanan 

produk. 

 

2) Class Diagram 

Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstasiasikan 

akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan 

dan desain berorientasi objek. Untuk lebih jelasnya class diagram yang 

ada dapat dilihat seperti berikut: 
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Gambar 4.3 Class Diagram  

Keterangan : 

Pada Gambar 4.3 dapat dijelaskansekaligus memperdalam 

sistem ini adalah seorang pengguna yang dapat  melakukan registrasi 

untuk pembelian produk maka data nonmembertersebut disimpan pada 

tabel member dan data pada tabel member digunakan untuk login pada 

sistem. 

 

 

3) Activity Diagram 

Activity diagram mempunyai peranan seperti halnya sebuah 

flowchart.Activity diagram ini menunjukan tahapan, pengambilan 

keputusan, dan percabangan. Diagram ini sangat berguna untuk 

menunjukan operation sebuah objek dan proses bisnis. 

Adapun activity diagram dari sistem informasi penjualan 

elekronik, adalah sebagai berikut : 
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a. Activity Diagram Admin 

Activity diagram admin menggambarkan sega aktivitas 

yang bisa dilakukan oleh admin terhadap sistem yang dimulai 

dengan melakukan login terlebih dahulu, setelah itu barulah bisa 

memilih menu-menu yang tersedia untuk mengelola aktifitas 

dalam sistem. Untuk lebih jelesnyaactivity diagram admin dapat 

digambarkansepertiberikut: 

 

Gambar 4.4 Activity Diagram Admin 

 

b. Activity Diagram User 

Activity diagram member menggambarkan segala aktivitas 

yang bisa dilakukan oleh member terhadap sistem yang dimulai 

dengan melakukan registrasi pendaftaran, setelah terdaftar barulah 

melakukan login untuk bisa memilih aktivitas yang akan dilakukan 

melalui menu-menu pilihan yang ada. Untuklebih jelasnyaactivity 

diagram member dapat ditampikan berikut ini : 
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Gambar 4.5 Activity Diagram User 

 

c. Activity Diagram Pimpinan 

Activity diagram pimpinan menggambarkan segala aktivitas 

yang bisa dilakukan oleh pimpinan yang ada. Untuk lebih 

jelasnyaactivity diagram pimpinan dapat lihatseperti berikut : 

 

Gambar 4.6 Activity DiagramPimpinan 

 

4) Sequence Diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku 

pada sebuah scenario secara detail menurut waktu. Diagram ini 

menunjukkan sejumlah contoh  objek dan message (pesan) yang 

diletakkan diantara objek-objek di dalam use case. Komponen utama 
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sequence diagram terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak 

segiempat bernama participant. Message diwakili oleh garis dengan tanda 

panah dan waktu yang ditunjukkan dengan progress vertical. 

Adapun sequence diagram dari sistem informasi penjualan, 

adalah sebagai berikut : 

a. Sequence Diagram Admin Mengelola Users 

Sequence diagram admin Mengelola Users menggambarkan 

proses admin untuk melakukan pilihan lihat, tambah, ubah, hapus 

Usersdan pilihan lihat Home, yang dapat lihat seperti beikut: 

 

Gambar 4.7 Sequence Diagram Admin Mengelola User 

b. Sequence Diagram Admin Mengelola Barang 

Sequence diagram adminmengelola barang dimana admin 

menggambarkan proses untuk bisa melakukan pilihan lihat, 

tambah, ubah, hapus produk. Sequence diagram management 

barang dapat digambarkan seperti berikut : 
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Gambar 4.8Sequence DiagramAdmin Mengelola Barang 

c. Sequence Diagram Admin Mengelola Transaksi 

 Pada saat member akan melakukan transaksi, member memilih 

produk yang diinginkan. Kemudian menginputkan transksi pada form 

transaksi, dan pembeli mencetak bukti transaksi pada form cetak bukti, 

yang digambarkan seperti berikut: 

 

Gambar 4.9 Sequence Diagram Admin Mengelola Transaksi  

d. Sequence DiagramAdmin Mengelola Grafik 

Admin bisa melihat atau ingin mencetak Grafik, yang dapat 

digambarkan seperti berikut: 
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Gambar 4.10Sequence Diagram Admin Mengelola Grafik 

e. Sequence Diagram Admin Mengelola Kontak 

Admin dapat melihat keluhan atau saran dari pada member, 

terdapat pada gambaryang digambarkan seperti berikut: 

 

Gambar 4.11 Sequence Diagram Admin Mengelola Kontak 
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5) Desain Terinci 

Desain terinci atau desain detail adalah menggambarkan sistem 

secara terinci. Dalam desain terinci akan digambarkan desain-desain 

tentang output, input dan desain file, adalah sebagai berikut: 

a.Desain Output 

Desain output merupakan hasil yang diinginkan dari pembuat 

suatu program. Adapun desain output yang dihasilkan sebagai berikut: 

1. Halaman Utama 

Halaman utama merupakan halaman yang terlihat pertama 

kali ketika website dibuka dengan bentuk rancangan seperti 

berikut: 

 

Gambar 4.12 Halaman Utama 

2. Halaman Login Member 

HalamanLogin Member merupakan halaman validasi 

untuk member masuk ke sistem, dengan bentuk rancangan 

seperti berikut: 



 

 

48 

 

 

Gambar 4.13 Halaman Login Member 

3. Halaman Menu Admin 

Halaman menu admin merupakan tampilan awal admin 

setelah login, dengan bentuk rancangan seperti berikut: 

 

Gambar 4.14 Halaman Menu Admin 

4.Halaman Barang 

Halaman admin lihat barang merupakan halaman untuk 

admin mengelola data barang yang dapat login ke sistem, 

dengan bentuk rancangan seperti berikut: 
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Gambar 4.15 Halaman Barang 

5. Halaman Users 

Halaman admin lihat user merupakan halaman untuk 

admin mengelola data user yang dapat login ke sistem, dengan 

bentuk rancangan seperti berikut: 

 

Gambar 4.16 Halaman Users 

6. Halaman Grafik 

Halaman admin lihat grafik merupakan halaman untuk 

admin mengelola data grafik yang dapat login ke sistem, 

dengan bentuk rancangan seperti berikut: 
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Gambar 4.17 Halaman Grafik 

7. Halaman kontak 

Halaman admin lihat kontak merupakan halaman untuk 

admin mengelola data kontak yang dapat login ke sistem, 

dengan bentuk rancangan seperti berikut: 

 

Gambar 4.18 Halaman Kontak 

8. Halaman Menu Member 

Halaman menu member merupakan halaman utama 

member sesudah login, dengan bentuk rancangan seperti 

berikut: 
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Gambar 4.19 Halaman Menu Member 

9. Halaman Menu Pimpinan 

Halamanmenu pimpinan merupakan halaman untuk 

pimpinan mengelola laporan, dengan bentuk rancangan seperti 

berikut: 

 

Gambar 4.20 Halaman Menu Pimpinan 

10. Laporan Transaksi  

Lapaoran transaksi perbulan dibutuhkan untuk melihat 

data transaksi dalam perbulan. Desain laporan transaksi 

perhari dapat dilihat seperti berikut: 
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Gambar 4.21 Laporan Transaksi  

 

b. Desain Input 

Desain input merupakan suatu alat masukan data, yang mana input 

dibutuhkan dalam proses mengakses sistem. Adapun bentuk rancangan input 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Desain Form DaftarMember 

Desain login user merupakan form yang digunakanusers untuk login 

dapat dilihat seperti berikut: 

 

Gambar 4.22Desain From Daftar Member 
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b. Desain Form InputBarang 

Berikut adalah bentuk form input data barang dapat dilihat seperti 

berikut: 

 

Gambar 4.23 Desain Form Input Barang 

c. Desain Form InputKontak 

Berikut adalah bentuk form input kontak dapat dilihat seperti 

berikut: 

 

Gambar 4.24 Desain Form Input Kontak 

d. Desain Form Input Transfer 
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Berikut adalah bentuk form input transfer dapat dilihat seperti 

berikut: 

 

Gambar 4.25 Desain Form Input Tranfer 

e. Desain Form Input Balasan 

Berikut adalah bentuk form input balasan dapat dilihat seperti 

berikut: 

 

Gambar 4.26 Desain Form Input Balasan 

f. Desain Form Input Users 

Berikut adalah bentuk form input users dapat dilihat seperti berikut: 
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Gambar 4.27Desain Form Input Users 

 

c. Desain File 

Dalam merangcang suatu sistem yang baik dibutuhkan beberapa file 

yang bertujuan memudahkan pengambilan informasi. File-file ini akan saling 

berkaitan satu sama lainnya dan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan 

pemakai atau user. 

1. Desain File Barang 

Nama Database  : db_elekronik 

Nama Table  : barang 

Primary Key  : id_barang 

Tabel 4.2 Desain File Barang 

No Field Type Size Keterangan 

1 Id_barang Int 11 Id barang 

2 Nama_barang Varchar 100 Nama barang 

3 Harga Int 11 Harga barang 

4 Stok Int 11 Stok barang 

5 Gambar Varchar 100 Gambar barang 
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2. Desain Detail Penjualan 

Nama Database  : db_elekronik 

Nama Table  : detail_penjualan 

Primary Key  : id_detail_penjualan 

Tabel 4.3Desain File Detail_Penjualan 

No Field Type Size Keterangan 

1 Id_detail_penjualan Int 11 Id detail_penjualan 

2 Bulan Varchar 25 Bulanpenjualan 

3 Tahun Int 11 Tahun penjualan 

4 Item_terjual Int 11 Item terjual 

 

3. Desain File Transaksi 

Nama Database  : db_elekronik 

Nama Table  : transaksi 

Primary Key  : id_transaksi 

Tabel 4.4 Desain File Transaksi 

No Field Type Size Keterangan 

1 Id_transaksi Int 11 Id transaksi 

2 Id_user Int 11 Id user 

3 Id_barang Int 11 Id barang  

4 Jml_beli Int 11 Jumlah beli 

5 Tgl_transaksi Date 25 Tanggal transaksi 

6 Jam_transaksi Time 25 Jam transaksi 
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7 Status_transaksi Enum(‘menung

gu’,’proses’,’k

onfirmasi’,’diki

rim’,’’) 

 Status transaksi 

 

 

4. Desain File Users 

Nama Database  : db_elekronik 

Nama Table  : users 

Primary Key  : id_users 

Tabel 4.5 Desain File User 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Desain FileTranfer 

Nama Database  : db_elekronik 

Nama Table  : transfer 

     Primary Key  : id_tranfer 

 Tabel 4.6Desain File Transfer 

No Field Type Size Keterangan 

1 Id_users Int 11 Id users 

2 Username Varchar 25 Username 

3 Password Varchar 25 Password 

4 Nama_lengkap Varchar 25 Nama lengkap 

5 Email Varchar 30 Email 

6 No_telp Varchar 12 No telepon 

7 Alamat Longtext  Alamat 

8 Status Enum(‘admin’,’pim

pinan’,’member’,’’) 

 Status 

9 Poto  Varchar 100 Foto 
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6. 

De

sai 

Fil

e 

K

on

ta

k 

                Nama Database  : db_elekronik 

                Nama Table  : kontak 

 Primary Key  : id_kontak 

 

Tabel 4.7Desain File Kontak 

 

 

 

 

 

 

 

No Field Type Sze Keterangan 

1 Id_transfer Int(11) 11 Id users 

2 Id_users Int(11) 11 Id users 

3 Bank Varchar(25) 25 Bank 

4 No_rek Varchar(25) 25 No rekening 

5 An Varchar(25) 25 Atas nama 

6 Tgl_transfer Time 25 No telepon 

7 Status_transfer Enum(‘proses’,’sel

esai’,’berhasil’,’’) 

 Status trasfer 

 

8 Foto Varchar 100 Foto 

No Field Type Size Keterangan 

1 Id_kontak Int 11 Id kontak 

2 Id_users Int 11 Id users 

3 Pesan Longtext  Pesan 

4 Balas Longtext  Balas pesan 

5 Status_pesan Enum(‘Terkir

im’, 

‘Dibalas’,”) 

 Statuspesan 
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BAB V 

TESTING DAN IMPLEMENTASI 

 

A. Pengujian Sistem 

 Pengujian terhadap sistem bertujuan untuk melihat apakah sistem yang 

dirancang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan atau belum, setelah 

dilakukannya pengujian, kualitas sebuah sistem akan terlihat. Berikut ini adalah 

implementasi dari perancangan sistem informasi penjualan barang elektronik 

pada Pratama Elektronik.. 

1. Halaman Awal Sistem 

Halaman awal sistem merupakan halaman yang akan ditampilkan pertama kali 

membuka Web Penjualan. Halaman system ini berisikan daftar barang yang 

ada pada Pratama Elektronik serta untuk login Member. Sehingga tampil 

seperti berikut: 

 

Gambar 5.1 Halaman Awal Sistem 

 

2. Halaman Login Member 

Halaman Login Member merupakan halaman validasi untuk member masuk ke 

sistem. Halaman ini berisikan Username dan Password yang nantinya akan 

digunakan oleh member dan Admin. Sehingga tampil seperti berikut: 
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Gambar 5.2 HalamanLogin Member 

 

3. Halaman Menu Admin 

Halaman menu admin merupakan tampilan awal admin setelah login. 

Halaman ini berisikan menu Admin yang akan diinputkan ke sistem serta 

menu untuk mengelola semua sistem. Sehingga tampil seperti berikut: 

 

Gambar 5.3 Halaman Menu Admin 
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4. Halaman Admin Lihat Barang 

Halaman admin lihat barang merupakan halaman untuk admin mengelola data 

barang yang telah diinputkannya dan dapat login ke sistem. Sehingga tampil 

seperti berikut: 

 

Gambar 5.4 Halaman Admin Lihat Barang 

 

5. Halaman Admin Lihat Users 

Halaman admin lihat user merupakan halaman untuk admin mengelola data 

user yang dapat login ke sistem. Sehingga tampil seperti berikut: 

 

Gambar 5.5 Halaman Admin Lihat Users 

 

6. Halaman Admin Lihat Grafik  
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Halaman admin lihat grafik merupakan halaman untuk admin mengelola data 

grafik yang dapat login ke sistem. Sehingga tampil seperti berikut: 

 

Gambar 5.6 Halaman Admin Lihat Grafik  

 

7. Halaman Admin Lihat Kontak 

Halaman admin lihat kontak merupakan halaman untuk admin mengelola data 

kontak yang dapat login ke sistem. Sehingga tampil 

seperti:

 

Gambar 5.7 Halaman Admin Lihat Kontak 
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8. Halaman Utama Menu Member 

Halaman utama menu member merupakan halaman utama member sesudah 

login. Sehingga tampil seperti 

berikut:

 

Gambar 5.8 Halaman Utama Menu Member 

 

9. Halaman Utama Menu Pimpinan 

Halamanmenu pimpinan merupakan halaman untuk pimpinan mengelola 

laporan. Sehinga tampil seperti berikut: 

 

Gambar 5.9 Halaman Utama Menu Pimpinan 
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10. Halaman Laporan Transaksi Perbulan 

Lapaoran transaksi perbulan dibutuhkan untuk melihat data transaksi dalam 

perbulan. Sehingga tampil seperti berikut: 

 

Gambar 5.10 Halaman Laporan Transaksi perbulan 

 

11. Halaman Tampilan Login Member 

Desain login user merupakan form yang digunakanuser untuk melengkapi 

data agar bisa login kesistem. Sehingga tampil seperti berikut: 

 

Gambar 5.11 Halaman Tampilan Login Member 

 

 

12. Halaman Tampilan Input barang 
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Berikut adalah bentuk form input data barang ke sistem. Sehingga tampil 

seperti berikut: 

 

Gambar 5.12 Halaman Tampilan Input barang 

 

13. Halam Tampilan Input Kontak 

Berikut adalah bentuk form input kontak ke sistem. Sehinga tampil seperti 

berikut: 

 

Gambar 5.13 Halaman Tampilan Input Kontak 
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14. Halaman Tampilan Input Transfer 

Berikut adalah bentuk form input transfer ke sistem. Sehinga tampil seperti 

berikut: 

 

Gambar 5.14 Halaman Tampilan Input Transfer 

  

15. Halaman TampilanInput Balasan 

Berikut adalah bentuk form input balasan ke Sistem. Sehinga tampil seperti 

berikut: 

 

Gambar 5.15 Halaman Tampilan Input Balasan 
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16. Halaman Tampilan Input Users 

Berikut adalah bentuk form input users ke sistem. Sehinga tampil seperti 

berikut: 

 

Gambar 5.16 Halaman Tampilan Input Users 

 

B. Implementasi Sistem 

 Implementasi sistem merupakan bagian dari siklus pengembangan 

sistem itu sendiri. Untuk melakukan sebuah implementasi maka diperlukan 

aplikasi perancangan interface dan penulisan coding sesuai dengan sistem yang 

dirancang ataupun yang telah dianalisa. Perancangan sistem disini menggunakan 

model UML (Unified Modelling Language) yang digunakan untuk 

menggambarkan cara kerja sistem pengambilan keputusan. Setelah perancangan 

sistem selesai maka dilakukan implementasi kedalam program yakni dengan 

menggunakan bahasa pemrograman Php dan Database Mysql 

Implementasi sistem dilakukan setelah tahapan perancangan sistem 

dan pengujian dilakukan. Implementasi sistem dapat dilakukan setelah sistem 

yang dibuat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Perancangan interface 

dilakukan untuk interaksi usersdengan sistem yang telah dibuat. Adapun 

kebutuhan hardware ataupun software dalam pengujian sistem ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Analisa Kebutuhan Hardware 

Perangkat keras (hardware) yang dibutuhkan dalam perancangan ini yaitu: 

a. Laptop Dell Intel inside 
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b. Printer HP Deskjet 1115 series 

c. Flash disk  16GB 

2. Analisa Kebutuhan Software 

 Dalam pengujian system yang diterapkan pada program ini dibutuhkan 

beberapa software diantaranya Xampp Control Panel v3.2.1 
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BAB VI 

   PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan pada Pratama Elektronik 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan Sistem Penjualan Onlinesebagai  pendukung  bagi proses 

penjualan barang elektronik sangatlah praktis dan efisien, pelanggan  tidak 

perlu melakukan transaksi pembelian Barang dengan karyawan, karena 

pelanggan bisa memesan Barang dengan secara online melalui internet. 

2. Pelanggan dapat melakukan transaksi melalui transfer antar bank atau dapat 

melakukan pembayaran pada saat barang telah diterima oleh pelanggan, 

sehingga pelanggan tidak perlu khawatir dengan Barang yang telah dipesan 

atau di boking. 

3. Diharapkan dengan adanya aplikasi berbasis web dapat mempermudah 

pelanggan dalam memilih dan melihat informasi yang disediakan oleh 

Pratama Elektronik 

 

B. Implikasi 

Dalam sistem Penjualan Online ini, terdapat beberapa implikasi sistem 

Penjualan Online ini adalah : 

1. User tidak bisa mengubah status Barang dari boking ke lunas, tetapi status 

Barang tersebut hanya bisa dilakukan admin sendiri. 

2. Untuk memesan Barang harus menjadi member dulu dengan cara 

pendaftaran member. 

3. Tidak tersedianya mesin edisi pada Pratama Electronik. 

 

 

 

C. Saran 

Hasil dari pembagunan Sistem Penjualan Online ini yang dituangkan 

dalam bentuk laporan skripsi, dapat dijadikan acuan bagi penguna untuk 

menjadikan Penjualan Online berbasis web ini semakin baik. 
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Untuk pengembangan Penjualan Online berbasis webini kearah yang 

lebih baik, penulis menyarankan hal-hal berikut : 

1. Adanya fasilitas bagi admin untuk mengelola sistem, hal ini berguna untuk 

pemahaman cara kerja Penjualan Online berbasis web ini. 

2. Ditambahkan fasilitas konsultasi bagi user, sehingga user dapat mudah 

untuk melakukan transaksi dan kepuasannya. 

3. Dengan dirancangnya sistem informasi pemasaran pada Pratama Elektronik 

diharapkan dapat meningkatkan penjualan. 
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