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ABSTRAK 

 

Alfi yusuf,sistem informasi penjualan online 

pakan hewan peliharaan pada toko salim Teknik, 

Sistem Informasi, Universitas Nusantara PGRI 

Kediri 2015 

Kata kunci : E-Commerce, E-shop, 

XAMPP,User Centered Design(UCD) 

Toko Salim selama ini dirasakan belum optimal 

dalam melayani para pelanggannya dikarenakan 

masih menggunakan sistem pelayanan secara 

manual. Website ini merupakan salah satu cara 

untuk melakukan pemesanan produk secara 

online yang akan diimplementasikan pada Toko 

Salim yaitu sebuah Toko Pakan yang menjual 

produk-produk sepeti berbagai macam pakan 

hewan seperti kucing, anjing, kelinci, dan lain 

lain . Pengembangan sistem yang digunakan 

dalam penelitian adalah model pendekatan User 

Centered Design(UCD) dengan pendekatan 

sebagai berikut: Analisis, perancangan, 

pengkodean, pengujian dan pemeliharaan 

sistem. Aplikasi ini dibuat dengan bahasa 

pemprograman XAMPP dan Navicat Premium 

sebagai databasenya. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia maya atau yang lebih dikenal dunia internet. Seperti yang kita 

ketahui ,telah berkembang dengan cepatnya dalam beberapa tahun ini.sistem perdagangan 

melalui internet atau yang lebih dikenal dengan istilah electronic commerce (e-commerce), 

salah satu bentuk dari e-commerce tersebut yaitu  e-shop mempunyai banyak keuntungan 

yang didapat perusahaan saja tapi juga dari pelanggan. Bentuk-bentuk keuntungan yang 

didapat perusahaan antara lain, peluasan pasar keseluruh indonesia serta memercepat dan 

memperlancar penyampaian informasi sehinga orang-orang dapat lebih mengenal produk 

yang ditawarkan. Sedangkan keuntungan yg diperoleh pelanggan ,mereka dapat dengan 

leluasa melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja serta dapat memperoleh informasi 
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yang lebih relevan dan detaildari barang yang ditawarkan,disini penulis mengankat toko 

salim sebagai orientasi. 

Toko salim terletak di pingiran kota pare lebih tepatnya jalan arah Kemalang desa 

kencong,toko salim yang berdiri sejak tahun 2007 ini dimiliki oleh kluarga bapak Djunaidi 

toko ini adalah usaha kuarga sendiri jadi yang membantu penjualan adalah anak anak dari 

bapak djunaidi yang berjumlah dua orang dan untuk menjaga toko tersebut keluarga bapak 

djunaidi harus bergantian. 

Pemesanan barang biasanya dilakukan melalui telefon atau datang ketoko 

tersebut.Daftar pesan yang masuk ada yang langsung berupa kepastian pemesanan sehinga 

dapat langsung diproses, tetapi kebanyakan daftar pesanan yang masuk menanyakan harga 

terlebih dahulu sebelum memberikan kepastian pesanan.Sehingga prosedur yang ada 

sekarang ini memakan waktu yang agak lama untuk pemesanan saja, sedangkan biasanya 

ditoko juga harus melayani pembeli yang langsung datang. 

Untuk mengatasi permasalahan ini perlulah dibuat suatu sistem agar proses 

pemesanan menjadi lebih singkat dan efisien yaitu dengan membuat sistem website untuk 

melakukan penjualan melalui internet .dengan adanya sistem website ini pelangan dapat 

langsung melakukan pemesanan tanpa harus bertanya terlebih dahulu tentang produk dan 

harga karena pada sistem website ini memuat harga dari produk-produk yang tersedia. E-

shop sebagai salah satu bentuk aktifasi teransaksi perdagangan melalui sarana internet, 

dengan memanfaatkan e-shop, para penjual menawarkan produknya secara online sehingga 

memberikan kemudahan berbelanja,berteransaksi, dan pengiriman secara efektif dan efisien.  

Mengunakan website e-shop sebagai salah satu media penjualan maka akan 

memperluas daerah pemasaran produk dan memudahkan pembeli untuk memilih dan 

memesan produk tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatanpenjualan toko tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis mencoba melakukan suatu penelitian dan 

implementasi di toko Salim pada bagian pemesanan barang. Dalam hal ini E-Shop yang 

penulis akan jadikan sebagai skripsi dengan judul “SISTEM INFORMASI PENJUALAN 

ONLINE PAKAN HEWAN PELIHARAAN PADA TOKO SALIM”Dengan 

mengunakan sistem         E-Shop diharapkan para konsumen dari dalam kota maupun luar 

kota dapat memesan produk secara langsung secara bersamaan dan dapat melihat produk 

yang akan dibeli melalui halaman website.  

 

 

B. Identifikasi Masalah 
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Adapun masalah yang dihadapi pada toko Salim adalah sebagai berikut: 

1. Pembeliyang melakukan pemesanan lewat telefon seringkali bertanya-tanya dulu 

mengenai produk dan harga 

2. Memudahkan pembeli untuk melihat dan memilih produk tanpa harus bertanya pada 

penjual 

C. Batasan Masalah 

Batasan hanya sebagai penyedia media iklan dan transaksi dilakukan diluar 

sistem,dimana didalamnya hanya menyediakan informasi tentang : 

1. Menyangkut pemesanan, yaitu pembeli dan memesan produk secara online melalui 

internet. 

2. Mengenai sistem penjualan, yaitu penjualan produk secara online. 

3. Sistem pembayaran,proses pembayaran yang digunakan yaitu melalui Transfer dan COD 

4. Perancangan aplikasi tidak membahas aspek keamanan 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti akan 

merumuskan perumusan tersebut sebagai berikut 

1. Bagaimana sistem penjualan e-commerccedapat mempermudah pemilik Toko Salim 

dalam mempromosikan pakan hewan peliharaan? 

2. Bagaimana sistem e-commerccedapat meningkatkan keuntungan penjualan pada Toko 

Salim? 

3. Bagaimana  penjualan pakan mengunakan sistem e-commercce dapat meningkatkan daya 

saing pada Toko Salim? 

E. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. pembuatan sistem e-commercce yang dapat mempermudah pimpinan atau pengelola 

Toko Salim dalam mempromosikan produk pakan hewan pliharaan. 

2. Membantu pimpinan atau pengelola Toko Salim untuk meningkatkan penjualan dan daya 

saing dengan mengunakan sistem penjualan e-commercce 

3. Mempermudah calon pembeli atau pelanggan untuk membeli pakan hewan pada Toko 

Salim sengingga tidak perlu datang ke toko 

F. Kegunaan Peneliian  

1. Untuk Toko Salim 

a. Memperluas pemasaran pakan hewan peliharaan 

b. Untuk mencapai target penjualan 
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c. Untuk mempermudah terangsaksi dari berbagai kalangan 

2. Kegunaan penelitian untuk Universitas Nusantara PGRI Kediri 

a. Sebagai bahan kajian yang digunakan oleh peneliti dimasa yang akan datang  

b. Sebagai bahan studi banding bagi mahasiswa lain pada tingkat selanjutnya 

3. Kegunaan penelitian untuk Mahasiswa 

a. Dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk 

diterapkan dalam praktek nyata 

b. Sebagai penningkat kualitas 

G. Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Customer communication.  

Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif antara 

developer dengan user / customer terutama mengenai kebutuhan dari customer. 

2. Planning.  

Aktivitas perencanaan ini dibutuhkan untuk menentukan sumberdaya, perkiraan 

waktu pengerjaan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk pengembangan 

software. 

3. Analysis risk.  

Aktivitas analisis resiko ini dijalankan untuk menganalisis baik resiko secara 

teknikal maupun secara manajerial. Tahap inilah yang mungkin tidak ada pada model 

proses yang juga menggunakan metode iterasi, tetapi hanya dilakukan pada spiral model. 

4. Engineering.  

Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun 1 atau lebih representasi dari 

aplikasi secara teknikal. 

5. Construction & Release. 

Aktivitas yang dibutuhkan untuk develop software, testing, instalasi dan 

penyediaan user / costumer support seperti training penggunaan software serta 

dokumentasi seperti buku manual penggunaan software. 

6. Customer evaluation.  

Aktivitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari user / customer 

berdasarkan evaluasi mereka selama representasi software pada tahap engineering 

maupun pada implementasi selama instalasi software pada tahap construction and 

release. 

7. Waktu Penelitian 
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Penelitian dilaksanakan padabualan Mei 2014– Oktober2014. 

 

II. BAB II METODE 

A. Teori-teori pendukung 

1. Pengertian sistem 

Sistem menurut  Jerry Fistz (1981:1) adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyalesaikan suatu sasaran tertentu. 

Sistem menurut Mahyuzir Tafri (1984:1) adalah kumpulan dari elemen-elemen 

yang saling berkaitan dan bertanggung jawab memproses masukan (input) sehingga 

menghasilkan keluaran (output). 

Sistem menurut Amsyah Zukipli (2005) adalah suatu kumpulan atau himpunan 

dari unsur atau variable variable yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling 

bergantung satu sama lain.  

Sedangkan Sistem menurut Robert A.Leith (1983:11) adalah suatu system di 

dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi 

harian,mendukung operasi, bersifat managerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi 

dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

Sistem menurut Bambang Hariyanto (2004 : 59) adalah kumpulan objek yang 

saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu. 

Sistem menurut Jogiyanto (2008: 1) adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. 

2. World Wide Web 

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

salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung dengan internet. 

Dengan menggunakan teknologi hypertext, pemakai web dituntun untuk menemukan 

informasi dengan mengikuti link-link yang disediakan dalam dokumen web yang 

ditampilkan dalam browser web. 

a.  SejarahWorld Wide Web 

Tahun 1993, Tim Banners-Lee dan peneliti lain di European Particle Physics 

Lab (Consei Europeen pour la Recherche Nucleare, atau CERN) di Geneva, Swiss, 

mengembangkan suatu cara untuk men-share data antar koleganya menggunakan 
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sesuatu yang disebut denganhypertext. Pemakai di CERN dapat menampilkan 

dokumen pada layar komputer dengan menggunakan software browser baru. 

Kode-kode disisipkan kedalam dokumen elektronik ini, memungkinkan 

pemakai untuk meloncat dari suatu dokumen ke dokumen lainnya pada layar dengan 

hanya memilih sebuah hyperlink. 

Kemampuan internet dimasukkan kedalam browser ini sehingga dapat loncat 

dari suatu dokumen ke dokumen lainnya, tidak lagi dari suatu komputer saja, tetapi 

dapat meloncat ke dokumen lain yang letaknya pada komputer remote. 

Seorang peneliti dapat juga mengirimkan sebuah file dari komputer remote ke 

sistem lokalnya, atau log in kedalam suatu sistem remote hanya dengan mengklik 

hyperlink, tidak perlu melalui mekanisme FTP atau telnet. Jalan pintas CERN 

digunakan sebagai dasar dari yang disebut sekarang dengan World Wide Web dan 

berikut server dan browser webnya (sekarang dimaintenance oleh World Wide Web 

Consortium disingkat W3C).W3C ini bertugas untuk membangun standar bagi 

teknologi web. 

Pada awal perkembangannya, sewaktu browser masih berbasiskan teks hanya 

terdapat sekitar 50 website.Di akhir tahun 1995 jumlah ini telah berkembang mencapai 

sekitar 280.000 Website.Dan diperkirakan sekarang ini, jumlah pemakai web telah 

mencapai sekitar 30 juta pemakai seluruh dunia. 

b.  Cara Kerja WWW 

Didalam merancang web terlebih dahulu harus mengetahui cara kerja web. 

Bekerja pada web mencakup dua hal yang penting yaitu :software web browser dan 

software web server. Keduasoftware ini bekerja seperti client-server.Webbrowser 

yang bertindak sebagai client memungkinkan untuk menginterpretasikan dan melihat 

informasi pada web, sedangakan web server yang bertindak sebagai server 

memungkinkan anda untuk menerima informasi yang diminta oleh browser. Jika suatu 

permintaan akan informasi datang, webserver akan mencari file yang diminta tersebut 

dan kemudian mengirimkan ke browser yang memintanya. 

Tentu saja cara kerja web tidak sesederhana ini, ada banyak hal yang perlu 

diketahui untuk mengenal cara kerja web. Adapun cara kerja web secara singkat 

adalah sebagai berikut : 

1) Informasi web disimpan dalam dokumen yang disebut dengan halaman-halaman 

web (web pages). 
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2) Web page adalah file-file yang disimpan dalam komputer yang disebut dengan 

server-server web (web servers). 

3) Komputer-komputer  membacaweb page disebut sebagai web client. 

4) Web client menampilkan page dengan menggunakan program yang disebut 

denganbrowser web(web browser). 

5) Browser web yang populer adalah Internet Explorer dan Netscape Navigator. 

c.  Browser Web 

Browser web adalah software yang digunakan untuk menampilkan informasi 

dari server web.Software ini kini telah dikembangkan dengan menggunakan user 

interface grafis, sehingga pemakai dapat dengan mudah melakukan ‘point’ dan ‘click’ 

untuk pindah antar dokumen. 

Lynx adalah browser web yang masih menggunakan mode teks, yang 

akibatnya adalah tidak ada gambar yang dapat ditampilkan.Lynx ini ada pada 

lingkungan DOS dan *nix (keluarga sistem operasi Unix). Namun perkembangan dari 

browser mode teks ini tidaklah secepatbrowser web dengan GUI. 

Dapat dikatakan saat ini hanya ada 2 browser web GUI yang populer yaitu: 

Internet Explorer dan Netscape Navigator. Kedua browser ini bersaing untuk merebut 

pemakainya, dengan berusaha mendekati standar spesifikasi dokumen HTML yang 

direkomendasikan oleh W3C. 

d.  Server Web 

Server web adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan dokumen-

dokumen web, komputer ini akan melayani permintaan dokumen web dari kliennya. 

Browser web seperti Explorer dan Navigator berkomunikasi melalui jaringan 

(termasuk jaringan internet) dengan server web, menggunakan HTTP.Browserakan 

mengirimkan requestkepada server untuk meminta dokumen tertentu atau layanan lain 

yang disediakan oleh server. Server memberikan dokumen atau layanannya jika 

tersedia juga dengan menggunakan protokol HTTP. 

e.  Hypertext Transfer Protokol (HTTP) 

HTTP adalah suatu protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh 

web browserdalam meminta atau mengambil suatu dokumen, dan oleh web server 

dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser.Protokol ini merupakan 

protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen HTML.Sebagai contoh 

jika kita sedang menjelajahi web dan melihat tulisan seperti “http://www.unpad.ac.id”, 

ini merupakan salah satu penggunaan protokol HTTP dalam web. Dan dapat 
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dipastikan bahwa kita akan berhubungan banyak dengan protokol ini jika sedang 

mengakses web. 

f.  Universal Resource Locator (URL) 

URL adalah suatu sarana yang digunakan untuk menentukan informasi pada 

suatu web server. URL dapat diibaratkan sebagai suatu alamat, dimana alamat tersebut 

terdiri dari : 

1) Protokol yang digunakan oleh suatu browser untuk mengambil informasi 

2) Nama dari komputer dimana informasi tersebut berada 

3) Jalur path serta nama file dari suatu informasi 

g.   Homepage 

HomePage adalah page pembuka yang akan pertama ditemui sebelum 

mengakses informasi lainnya pada suatu website. Home page ini adalah halaman 

pertama dari suatu website yang biasanya berisi tentang apa dari perusahaan atau 

organisasi mana pemilik website tersebut. 

Dari home page ini, informasi lainnya hanya dapat ditemui pada page-page 

berikutnya yang tersimpan, yang telah di link untuk menghubungkan suatu informasi 

ke informasi lainnya, baik itu di dalam suatu web page yang sama ataupun dalam web 

page lain pada website yang berbeda 

3. Pengertian E – Commerce 

Saat ini belum diketemukan definisi pasti dari e-commerce yang sudah 

distandarkan dan di sepakati bersama, namun secara umum dapat di artikan mengenai e-

commerce, diantaranyaE-comemerce  merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, 

dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu 

melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang 

dilakukan secara elektronik ( David Baum, 1999)perdagangan elektronik adalah suatu 

proses perdagangan (penjualan dan pembelian) maupun jasa pelayanan yang dilakukan 

oleh 2 pihak melalui media elektronik seperti melalui fax, telepon, email, dan internet. 

E-commerce juga dapat berarti pemasangan iklan, penjualan, dukungan dan 

pelayanan terbaik menggunakan web selama 24 jam dalam sehari bagi seluruh 

pelanggannya. E-commerce merupakan salah satu keunggulan dari internet, kehadiran 

internet yang masih merupakan industri baru yang masih dalam fase pertumbuhan yang 

memperkokoh keyakinan akan pentingnya peranan teknologi dalam pencapaian tujuan 

finansial perusahaan melalui modifikasi dan efisiensi proses bisnis yaitu dengan 

memanfaatkan e-commerce. 
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Kemampuan internet untuk menjangkau pelanggan baru dan penghematan biaya 

yang cukup signifikan untuk distribusi dan pelayanan pelanggan merupakan keuntungan 

yang bisa didapatkan perusahaan dengan memindahkan roda nilai e-commerce ke media 

internet. 

 

III. HASILDAN KESIMPULAN 

A. HASIL 

PerancanganContextDiagram 

Prosesbisnisyangterjadipadasysteminiyaitu: 

a. Pelanggan melakukan login member. 

b. Selanjutnya pelangganmelakukanpembelanjaanproduk-produkyang dijualpadaToko 

c. Setelah pelanggantelahselesaimelakukan 

belanjapelanggandapatmelakukantransaksidenganmelewati tahapcheckoutyaitu 

penentuanalamat pengirimanpenentuan kurir pengiriman dan 

penentuancarapembayaran. 

d. Pelangganmendapatkaninvoicesecaralangsungsetelah menyelesaikantransaksi. 

e. Toko Salim 

kemudianmengecekdanmempersiapkanbarangyangakandikirimkepelanggan. 

f. Metode pembayaranyangterjadi didalamtransaksipembelianinimenggunakantransfer 

antarbank.Barangdikirimolehjasakurirpengirimandanakansampaikepelanggantergant

ungdariwilayah  pengiriman. 

Alur proses dari pengembanganaplikasiini dapatdigambarkandalamsuatucontextdiagram: 

 

 

Tabel 4.2 konteks diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Flow Diagram Level 0 

user

admin

[User Login]

[Pemesanan Barang]

[Form Pemesanan ]

[Info Data Barang ]

[daftar pemesanan]

[info data barang]
1

sistem toko 

salim

[data barang]

[data pemesanan]
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Keterangan:  

1. Pelangan melakukan pencarian barang melalui online untuk dibeli 

2. Pelangan memberikan data jenis barang yang akan dipesan 

3. Pelanggan melakukan transaksi penjualan untuk pembayaran barang yang akan 

dibeli 

4. Sistem memberi laporan transaksi penjualan dengan memberi notifikasi yang 

akan muncul ketika sudah deal pembelian berhasil 

5. Semua sistem memberi laporan penjualan kepada pemilik guna memberi 

informasi penjualan 

1. Tampilan Halaman Awal 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Tampilan Halaman Awal 

1. Tampilan Halaman Login 
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Login digunakan untuk masuk kedalam aplikasi, dan dari halaman login ini akan 

diketahui perbedaan  layanan / fasilitas menu aplikasi yang bisa dijalankan antara 

admin, user dan customer. 

 
 

Gambar 5.2 Tampilan Halaman Login 

 

 

B. KESIMPULAN 

Kesimpulan Yang dapat diambil dari penulisan ini adalah : 

1. Dengan aplikasi E-Shop melalui website ini, pelanggan dapat mengetahui informasi 

tentang produk dan memesan produk yang diinginkan tanpa harus datang ke 

Toko.Perancangan E-Shop Penjualan Pada Toko Salim yang di bangun ini menggunakan 

metode UCD yang mana pada tahapan-tahapan tersebut penulis menggunakan DFD 

untuk perancangan sistem. Model ERD dan dalam membangun relasi-relasi database. 

2. Dengan aplikasi e-Shopini dapat meningkatkan kualitas pelayanan Toko Salim sehingga 

dapat menarik jumlah pelanggan 
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