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ABSTRACT

.

Sistem kompulerasi penjualan online akan menghemat waktu, mengurangi
biaya belanja dan lebih memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan. Metode
implementasi sistem yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi ini
adalah "Model Sekuensial Linier" atau "Siklus Kehidupan Klasik" atau "Model Air
Terjun" atau "lltaterfalL ". Dari.hasil penelitian ini telah dbuat rancang bangun Llt'eb
yang memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan dan pembelian secara
online sebagai buktinya konsumen bisa membeli barang tanpa harus datang langsung
ke Charamel Shop
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l.

Latar Belakang Masalah
Dewasa ini, teknologi intemet semakin berkembang pesat. Perkembangan
tersebut dapat kita lihat dengan semakin banyaknya user yang menggunakan

fasilitas internet tidak hanya untuk mendapatkan berita terbaru, informasi yang
dibutuhkan untuk berhubungan dengan orang lain di dunia maya tetapi intemet

juga digunakan sebagai media perdagangan antara perusahaan maupun

badan

usaha dengan konsumen.

Perdagangan/penjualan menggunakan teknologi intemet atau memberikan

peluang pasar yang sangat besar. Hal

ini

sangatlah sayang

jika

dilewatkan.

Terutama bagi perusahaan atau badan usaha termasuk Charamel Shop yang
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.

memiliki keinginan untuk memasarkan (menjual) produk secara global, tidak
hanya dalam satu wilayah tertentu. Transaksi yang dilakukan pada Charamel Shop

masih dilakukan secara biasa atau tradisional yaitu dilakukan melalui telepon atau
datang langsung ke toko yang telah ditunjuk, tentunya cara ini'cukup menghambat

pembeli,&onsumen yang berada di luar negeri.

Sistem kompu{erasi penjualan online akan menghemat waktu, mengurangi

biaya belanja dan lebih memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan
serta menyediakan informasi yang terkait dengan pemesanan dan pengiriman
barang, sehingga penjualan online bisa lebih efektif dan efisien dibandingkan
dengan metode/cara biasa.

2.

Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan
permasalahannya adalah Bagaimana Rancang bangun penjualan batik online pada

Charamel Shop untuk memudahkan konsumen melihat dan membeli produk yang
dipasarkan.

3,

Batasan Masalah

a. Obyek tugas akhir ini adalah Sistem Informasi penjualan online yang terbatas

pada penjualan produk berupa baju dan komponen-komponennya

pada

Charamel Shop.

b. Aplikasi perangkat lunak atau sofware PHP 5 dengan DBMS MySQL

.

5.

c. Sistem pembayaran yang digunakan menggunakan sistem transfer melalui
transfer ke nomor rekening Charamel Shop.

d. Navigasi Menu

l)

:

Produk dan Kategori

a) Halaman pilihan kategori
b) Halaman produk

c)

produk

Display Pemesanan

d) Keranjang Belanja
e) Halaman Detail Pesan
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0

Halaman Pembelian

g)

Halaman Pembayaran

2) Layanan bantuan toko online.
3) Cari Produk.

4.
,

Tujuan Penelitian
a. Merancang dan Membangun Sistem penjualan Battk Online yang dapat
digunakan oleh Charamel Shop sebagai salah satu media penjualan produk
yang akan memudahkan konsumen/pelanggan dalam melakukan pemesanan
dan pembelian produk secara o,nline.

b. Memberikan gambaran penerapan sistem penjualan dan belanja secara online.
c. Sebagai altematif layanan penjualan produk pada Charamel Shop.
d. Memperluas wilayah pemasaran.
METODE PENELITIAN

l.

Tempat dan Alat
Penelitian ini dilakukan di Charamel Shop dengan alamat perum Kedung

Wringin 8.122 Kecamatan Patikaja. Sumber daya yang dibutubkan dalam
melakukan proses penelitian yaitu:

a. Harlware

.

) Processor Intel Dual Core I .8 GHz.
2) Sistem operasi Microsoft Windows Xp
3) I GB RAM (direkomendasikan 5t2MB)
4) Harddisk 160 GB
5) Monitor l5 inchi.
6) Drive CD-ROM/DVD ROOM.
I

7)

Mouse optical sebagai pointing device.

b. Software

1)

.

Macromedia Dreamweaver merupakan suatu editor

HTML

professional

untuk desain visual, mengelola situs dan halaman web.
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2)
3)

.

Adobe Photoshop CS untuk editing gambar.

Macromedia Flash 8 untuk membuat animasi.

4) Apache2Triad sebagai web server lokal.
5) IVeb Browser Mozilla Firefox atau Opera untuk membuka halaman web.

I

Direkomendasikan Opera

c.

Brainware (Pengguna)

l) Administrator
2) User.
2,

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpplan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian,

yaltu:
a. Inteniewlwawancara
Metode ini merupakan metode penelitian dengan menanyakan tentang
pengaturan penjualan batik kepada pemilik Charamel

Shop yaitu

meminta

tentang proses transaksi secara online setiap bulan, data produk dan data profil,
data sejarah serta data yang mendukung proses penelitian.

b. Metode Kepustakaan
Metode ini merupakan metode penelitian dengan cara mencari, membaca
dan mempelajari intisari buku-buku yang tersedia dari perpustakaan dan toko
buku yang digunakan sebagai literatur atau sumber lain yang dapat mendukung

di dalam penyusunan dan penulisan skripsi.

c. Dokumentasi (Kearsipan)
Metode ini merupakan metode penelitian dengan cara mempelajari datadata dari arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti.

'

Mengolah data arsip-arsip yang didapat untuk dijadikan sebagai proses awal
pembuatan skripsi dan rancang bangun dari program yang akan dibuat.
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'3.

Teknik Pengembangan Sistern
Metode implementasi sistem yang digunakan dalam pengembangan
sistem informasi ini menggun akan "Model sekuensial Linier" atau "siklus

1!

Kehidupan Klasik" atau "Moder Air. Terjun" atau "waterfall." sekuensial rinier
mengusulkan sebuah pendekatan kepada pengembangan perangkat lunak yang
sistematik dan sekuensial yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada
seluruh analisis, desain, kode, |estrng, dan maintenance. Model sekuensial linier
melingkupi aktivitas-aktivitas berikut:

Gambar l. Model Waterfall
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perancangan Sistem

1.

t

Data Flow Diagram
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Gambar 2. Flowchart Sistem yang Diusulkan
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2.

Hubungan Kardinalitas Antar Tabel
Admin

id

id_session r
id_pSize
qty

Testimoni

admin *

id_testimoni
nana

username

**

passrvord

t

email

tangCd

testimoni
tanggal
status

id_anggota

r

nama_anggota
alamat
email
kodepos
telp

idjroduk

hp

I

namajroduli

usemame

spesifrkasi
gambar

password

idlropinsirl

harga

tgl_daftar

id_kategori **

J

t
no_order *
id_anggota

r*

Tanggal_order
Status_order

Gambar 3. Kardinalitas Hubungan Antar Tabel

t
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KESIMPULAN DAN SARAN

:

l. Kesimpulan.
Berdasarkan uraian pemasalahan

dan

pemecahannya

pada

bab

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Telah dibuat rancang bangun Web.

b. Website ini akan memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan dan
pembelian secara online sebagai buktinya konsumen bisa membeli barang
tanpa harus datang langsung ke Charamel Shop.

c. Charamel Shop lebih mudah menjangkau konsumen yang letaknya jauh

'

sehingga pihak Charamel Shop tidak harus datang langsung ke konsumen'

d. Website ini bisa diakses secara luas sehingga setiap orang bisa

mengakses

weDslte lnl.

' 2.
.

Saran

Aplikasi sistem penjualan di Charamel Shop ini masih jauh dari sempurna

danmasihbanyakkekurangan.olehkarenattuperludilakukanpengembangan
dan penyempumaan lebih lanjut. Adapun saran yang dapat dikemukakan agar
aplikasi ini bisa berfungsi dengan lebih optimal, yaitu:

a. Kedepannya sistem penjualan di Charamel Shop diharapkan mampu mengatasi
permasalahan dis(on harga barang, retur penjualan dan retur pembelian

b.

.

Dalam hal pembayarai diharapkan tidak hanya lewat transfer, melainkan bisa
juga meldyani pembayaran via kartu kredit ataupun menggunakan Pay Pal

c.

Diharapkan untuk kedepannya keamanan sistem penjualan di Charamel Shop
bisa lebih optim al

d.

Webset ini bisa dioptimalkan ketika Search di internet dengan menggunakan
SEO (Searcir Engine Opt imazait ion).
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