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Abstrak 

Perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi yang sangat pesat 

memberikan dampak positif bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri, penjualan dan jasa. Kondisi ini memungkinkan penurunan biaya interaksi 

sehingga meningkatkan jumlah interaksi. Interaksi menjadi lebih mudah karena 

tidak perlu hadir secara fisik, lebih banyak alternatif, lebih murah, dan peluang 

memperluas pangsa pasar. Dari permaslahan tersebut, peneliti akan merancang 

sebuah sistem penjualan berbasis website dengan menggunakan PHP dan 

MySQL. Hal ini sangat penting karena keberadaan suatu website dapat membantu 

penyampaiyan informasi produk dan harga secara detail kepada konsumen. 

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan E-

Commerce pada bawang merah ?. 

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan E-

Commerce pada website bawang merah. 

Metode yang digunakan dalam sistem ini yaitu Metode Waterfall yaitu 

suatu proses pembuatan situs web secara terstruktur dan berurutan dimulai dari 

penentuan masalah, analisa kebutuhan, perancangan implementasi, untegrasi, uji 

coba sistem, penempatan situs web dan pemeliharaan, dengan bahasa  

pemrograman php dan perangkat lunak pendukung yang digunakan adalah tool 

software xamp dan notepad++. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini sistem dapat membantu 

konsumen untuk mengakses web dan konsumen dapat melihat informasi tentang 

produk, dan dengan adanya implementasi e-commerce sebagai penunjang 

penjualan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam proses 

penjualan dan pemasaran produk yang komunukatif dan informatif. 

Semoga dengan adanya web ini bisa memajukan UD Bawang Ratu dalam 

proses penjualan dan pengenalan produk secara luas dan dapat membatu 

masyarakat. 

 

Kata Kunci : Sistem Informasi, E-Commerce
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A. PENDAHULUAN 

    Perkembangan dan pertumbuhan 

teknologi informasi yang sangat pesat 

memberikan dampak positif bagi 

perusahaan yang bergerak dalam bidang 

industri, penjualan dan jasa. Keberadaan 

teknologi informasi membawa perubahan 

yang cukup signifikan terjadinya proses 

transformasi bisnis kearah digitisasi, 

mobilitas modal dan liberalisasi. Kondisi 

ini memungkinkan penurunan biaya 

interaksi sehingga meningkatkan jumlah 

interaksi. Interaksi menjadi lebih mudah 

karena tidak perlu hadir secara fisik, lebih 

banyak alternatif, lebih murah, dan 

peluang memperluas pangsa pasar. 

Karakteristik penurunan biaya interaksi, 

peningkatan transparasi dan pelayanan 

kepada pelanggan juga sangat menarik 

untuk diterapkan dalam kegiatan 

penjualan. Digitalisasi penjualan melalui 

media situs web dikenal dengan istilah 

sistem informasi penjualan berbasis web. 

Selain mempermudah promosi juga 

memiliki peluang yang sangat signifikan 

dalam memperluas pangsa pasar. 

Pada era yang modern seperti 

sekarang ini, Electronic Commerce atau 

Ecommerce memberikan pengaruh yang 

cukup besar terhadap pertumbuhan 

ekonomi masyarakat. Dengan adanya 

Ecommerce ini maka biaya operasional 

dapat dikurangi dan dapat meningkatkan 

omset penjualan. Dalam era globalisasi 

sekarang ini dimana segala sesuatu 

dituntut serba cepat, waktu merupakan 

suatu hal yang sangat berharga. 

Penggunaan waktu secara cermat dan baik 

akan meningkatkan kinerja. Penggunaan 

waktu yang cermat dan baik ini tentunya 

akan sia-sia jika suatu sistem yang ada 

tidak menunjang adanya keefektifan dan 

keefisienan dari waktu itu sendiri. 

Berkembangnya teknologi dan informasi 

saat ini mempengaruhi cara kehidupan 

bermasyarakat secara sedikit demi sedikit 

yang akan mempengaruhi secara 

keseluruhan diantaranya adalah penjualan. 

Trend penjualan secara online saat ini 

yang populer disebut e-commerce telah 

menawarkan berbagai macam kemudahan 

dalam pemesanan dan transaksi pembelian 

barang 

Dalam memasuki dunia globalisasi, 

manusia mengenal teknologi yang 

semakin maju untuk mempermudah 

melakukan berbagai kegiatan dalam 

kehidupan. Kemajuan di bidang 

transportasi, komunikasi, kesehatan, 

pendidikan, dan bidang lainnya 

merupakan contoh-contoh bahwa manusia 

semakin memerlukan teknologi dalam 

kehidupan ini. Saat ini dunia telah 

mengenal suatu teknologi yang disebut 

dengan internet. Dengan internet semua 

orang dapat berkomunikasi dengan orang 

lain yang berada di berbagai belahan 

dunia. Melalui internet, setiap orang dapat 

memperoleh dan menyampaikan berbagai 
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informasi yang dibutuhkan kapan saja dan 

dimana saja. Kini dengan hadirnya 

internet, manusia dapat melakukan bisnis 

lebih mudah. 

Dari permaslahan tersebut, peneliti 

akan merancang sebuah sistem penjualan 

berbasis website dengan menggunakan 

PHP dan MySQL. Hal ini sangat penting 

karena keberadaan suatu website dapat 

membantu penyampaiyan informasi 

produk dan harga secara detail kepada 

konsumen. Selain itu melalui website akan 

dapat mengakses informasi yang 

dibutuhkan kapan saja dan dimana saja. 

Suatu website akan menjelaskan 

bagaimana proses toko dalam melakukan 

penjualan dan pembeliannya. Solusi yang 

diajukan untuk mengatasi masalah pada 

UD Bawang Ratu untuk mengembangkan 

bisnis penjualan E-Commerce. Dari 

referensi di atas maka penulis berusaha 

untuk merancang sebuah sistem yang 

dapat memberikan kemudahan pengguna 

dalam transaksi penjualan kapan dan 

dimana saja. Semoga dengan adanya web 

ini bisa memajukan UD Bawang Ratu 

dalam proses penjualan dan pengenalan 

produk secara luas. 

B. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Rich Picture Sistem Lama 

 

Gambar 4.1 Rich Picture Sistem Lama 

Keterangan :  

     Proses sistem lama ini yaitu pelanggan 

datang langsung ke toko untuk melihat 

barang, Pelanggan memilih barang 

,setelah memilih maka pelanggan 

menentukan jumlah barang yang akan 

dibeli setelah selesai maka pelanggan 

akan melakukan pembayaran ke kasir 

Rich Picture Sistem yang Diusulkan 

 

Gambar 4.2 Rich Picture Sistem yang 

diusulkan 

Keterangan : 

Pelanggan mengakses web sistem, 

melakukan login/registrasi, memilih jenis 

dan jumlah barang melakukan proses 

pembayaran dan konfirmasi alamat 

pelanggan, setelah itu pembeli mengirim 

barang ke alamat konsumen, dan barang 

diterima konsumen 

 

Kebutuhan Perangkat Keras 

Spesifikasi  perangkat  keras  

komputer  yang  digunakan pembuatan 

program ini adalah : 

a. Laptop ASUZ  A455L 

b. RAM 4 GB  



 
 

ix 

c. Processor Core I3-4005U 1.7GHZ 

d. Hardisk 500 GB 

e. Mouse 

Kebutuhan Perangkat Lunak ( Software ) 

Hardware  tidak  dapat  menyelesaikan  

masalah  tanpa  adanya software. Software 

merupakan  komponen  didalam  sistem  

data  berupa  program  atau  instruksi  

untuk mengontrol  suatu  sistem. 

Perangkat  lunak  yang  diperlukan  untuk  

menjalankan aplikasi adalah:  

a. Sistem Operasi Windows 10 

b. Database Naficat 

c. XAMPP 1.8.3 

d. Delphi 

e. Microsoft Office Excel 2010  

f. Mendeley 

Banyak sekali  metode yang digunakan 

dalam membangun sebuah  aplikasi, salah 

satunya adalah memakai Metode 

Waterfall yang akan dijelaskan sebagai 

berikut.  

Keterangan :  

  

a. Perencanaan (Analysis) : Dalam 

membuat suatu sistem yang dapat 

memenuhi kebutuhan dalam bidang 

penjualan toko berbasis web biasanya 

akan melakukan perencanaan dan 

analisis terlebih dahulu sebelum 

mengerjakan, seperti perancangan 

sistem dan analisis, database dan tabel 

apa saja  yang akan diambil, 

bagaimana flowchart atau alur 

sistemnya, membuat peta situs, 

mengumplkan bahan dan sebagainya. 

Proses ini bisa dianggap sebagai titik 

utama dari proses pengerjaan web. 

b. Desain Sistem (Design) : Begitu 

rancangan yang telah selesai tersebut 

terbentuk maka akan dilajutkan 

dengan perancangan desain seperti 

warna, konsep web, font huruf, 

filosofi dan sebagainya yang dirasa 

sesuai dengan  e-commerce tersebut. 

posisi ini dinamakan "Web Designer" 

karena tugasnya adalah melukis web 

hingga menjadi satu template web. 

c. Kode (Coding) : Pemrograman 

merupakan proses penerapan hasil 

rancangan ke dalam bahasa 

pemrograman perangkat lunak 

tersebut dimana perangkat lunak 

tersebut mengunakan bahasa 

pemrograman PHP dan HTML 

beserta tambahan pemrograman 

website lainnya. Tahap ini merupakan 

tahap proses yang paling lama 

memakan waktu dan yang paling 

sulit. karena tahap ini berisi coding-

coding yang harus dikerjakan oleh 

programer. Semua tidak akan berjalan 

tanpa ada tahap coding. Perlu 

diketahui coding itu dibagi menjadi 

dua jenis, yaitu bersifat Client Side 
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Scripting dan juga Server Slide 

Scripting. Bedanya, pada Client Side 

Scripting, skripdapat berjalan pada 

sisi client atau yang lebih dikenal 

dengan istilah browser, seperti 

Javascript, HTML,CSS. Sedangkan 

server Slide Scripting, skrip hanya 

dapat berjalan pada sisi server, seperti 

PHP, ASP, Pearl, JSP. 

d. Pengujian Sistem (Testing) : Setelah 

program selesai harus diuji. Mengapa 

sebuah sistem harus melalui tahap 

pengujian tentu tak lain adalah untuk 

memastikan bahwa program yang 

telah dibuat sesuai dengan apa yang 

telah dirancang serta memastikan agar 

tidak terjadi error. Sebuah sistem 

harus melewati tahap pengujian untuk 

menghindari adanya eror. Bagaimana 

jika program yang diuji ternyata 

megalami suatu error, kita lihat 

terlebih dahulu errornya berada 

disebalah mana. Jika error pada 

bagian sistem, maka program akan 

dikembalikan pada tahap sebelumnya, 

yaitu coding. 

Pemeliharaan Web (Maintenance) : 

Implementasi sistem adalah proses dimana 

sebuah software telah diserahkan kepada 

pemilik toko bawang merah, dalam hal ini 

adalah Admin Toko Bawang Merah dan  

pemilik toko . Untuk menghasilkan 

sebuah software yang berkualitas tentunya 

harus dilakukan pemeliharaan atas 

software tersebut. Web program telah 

berjalan dan digunakan di Toko Bawang 

Merah, namun pada suatu hari sistem 

mengalami masalah atau kerusakan. Maka 

web sistem tersebut akan ditangani oleh si 

develover  atau programmer. Namun jika 

suatu hari pihak toko ingin menambah 

fitur ataupun fungsi lain, maka proses 

tersebut akan dilakukan kembali sesuai 

dengan urutan metode waterfall 

Tampilan Sistem 

Pada tampilan halaman awal 

website akan memuat 3 bagian  ,bagian 1 

memuat tombol Masuk, Daftar, 

Keranjang, Home, Profil, Cara Pembelian, 

Chatting. Bagian 2 akan memuat Produk 

terlaris dan kategori produk. Terakhir 

bagian 3 memuat Produk dan Produk 

Terbaru, berikut penjelasan pada bagian 

pertama:   

1. Tombol Masuk, jika mengklik 

tombol masuk maka user akan 

masuk ke halaman  login dimana 

user diwajibkan mengisikan alamat 

email dan kata sandi. 

2. Tombol Daftar, opsi tombol daftar 

memuat pendaftaran jika belum 

memiliki akun di web, dengan 

memasukkan data vital.  

3. Keranjang atau Keranjang belanja, 

memiliki fungsi menyimpan data 

pembelian pelanggan, seperti 

jumlah pembayaran dan jumlah 

barang. 
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4. Home, jika mengklik tombol home 

maka akan menuju tampilan awal 

atau home website 

5. Profil, tombol profil akan memuat 

tentang detail profil toko 

6. Cara Pembelian, jika user bingung 

ingin melakukan transaksi maka 

tinggal mengklik tombol cara 

pembelian dimana tombol tersebut 

akan memandu user dengan 

turorial melakukan transaksi pada 

website 

7. Chatting, tombol Chatting 

memiliki fungsi chatting dengan 

admin jika masih merasa bingung 

melakukan transaksi 

Bagian Kedua akan dijelaskan dibawah ini 

1. Produk Terlaris, opsi tersebut 

memuat produk yang paling 

banyak dibeli oleh pembeli 

2. Kategori Produk, opsi ini akan 

memuat tentang jenis produk 

 

 

Bagian Ketiga akan dijelaskan dibawah 

ini: 

1. Produk, pada tampilan home akan 

memuat produk di halaman awal 

website, opsi ini akan 

menampilkan slide produk setiap 2 

detik 

Produk Terbaru, opsi ini akan memuat 

produk terbaru setiap 2 hari sekali, 

 

Gambar 4.3 Tampilan  Home 

Simpulan 

Simpulan  yang  dapat diambil dari 

Sistem Informasi Penjualan bawang 

merah berbasis web pada UD.Bawang 

Ratu  ini adalah,  sistem  yang  digunakan 

dapat diakses oleh semua orang, karena 

pembeli dapat secara langsung memilih 

barang tanpa harus datang ke toko 

Saran 

  Berdasarkan  penelitian  yang  

dilakukan, masih ada beberapa 

kekurangan  yang terdapat dalam aplikasi 

sistem tersebut yang  perlu dibenahi.  

Untuk itu diberikan  saran  kepada 

pemakai dan pengembang aplikasi untuk 

dikembangkan secara mobile 
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