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Abstrak  

E-Commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan 

proses bisnis. Dengan memanfaatkan website sebagai alat bantu untuk pengelolaan data dan 

juga sebagai tempat untuk berpromosi sekaligus berjualan maka dapat memudahkan para 

pengusaha yang bergerak pada bidang penjualan barang semakin terbantu, karena data yang 

dikelola tersebut disimpan pada website yang sudah terintegrasi dengan database, sehingga 

memudahkan dalam hal manajeman data yang ada. Dalam pembuatan sistem diperlukan 

desain yang dijadikan sistem yang sesungguhnya dengan cara pembuatan desain output sistem 

yang akan dibuat, ikut desain output yang telah dibuat. Proses promosi penjualan yang 

sebelumnya masih secara langsung atau dengan cara menemui calon pelanggan, akhirnya 

dapat di berikan  solusi yaitu dengan memberikan unsur e-commerce pada ikon website. 

Integrasi antara database dengan data barang alat kesehatan yang tersedia sehingga 

mempercepat proses pencarian dan pengelolaan data yang ada. 

Kesimpulan  yang  bisa  diambil penelitian ini adalah pencatatan informasi mengenai data 

alat kesehatan yang sebelumnya masih menggunakan cara manual sudah diperbarui dan 

semakin lebih baik dalam hal pengelolaan datanya melalui sarana E-Commerce yang berbasis 

di website online. 

Kata kunci : E-Commerce, Website, Penjualan, Database 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

 E-commerce adalah penggunaan jaringan 

komunikasi dan komputer untuk 

melaksanakan proses bisnis. Pandangan 

popular dari e-commerce adalah 

penggunaan internet dan  komputer dengan 

browser web untuk membeli dan menjual 

produk. Dalam dunia bisnis, website dalam 

bentuk e-commerce sudah  merupakan 

kebutuhan dari suatu bisnis untuk 

mengembangkan usahanya karena 

memiliki berbagai manfaat. ecommerce 

memiliki manfaat yang sangat  besar. 

Pertama, para konsumen tidak perlu datang 

ke toko penjual untuk memilih barang 

yang ingin dibeli. Kedua, dari segi 

keuangan konsumen dapat menghemat 

biaya yang dikeluarkan, apabila lokasi toko 

jauh, konsumen dapat  menghemat ongkos 

perjalanan dengan diganti biaya 

pengiriman yang jauh lebih murah. dan 

bermanfaat oleh para  pengguna, maka 

dapat   dilihat   bahwa   penerapan 

teknologi informasi yang baru itu dapat 

diterima oleh pengguna. 
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Gambar 1 Metode Waterfall 

 Permasalahan yang timbul di atas 

tentunya dapat dilakukan pada setiap 

sistem yang membutuhkan waktu yang 

singkat dan transaksi lebih mudah, 

Pelanggan hanya cukup membuka alamat 

website penjualan alat medis kesehatan 

dimanapun dan langsung dapat memilih 

alat medis yang diinginkan. setelah 

menentukan alat medis yang dibeli, 

pelanggan tinggal klik beli yang sudah ada 

di sistem atau website maka data 

pembelian akan disimpan sementara di 

keranjang belanja lalu setelah selesai 

berbelanja maka tinggal melakukan klik 

pada tombol selesai belanja maka data 

pembelian alat medis yang telah anda pilih 

maka akan langsung tersimpan di 

database sistem. Untuk pengelola dan 

pemilik 

 

II. METODE 

Dalam pembuatan sistem diperlukan 

sebuah metode yang nantinya dapat 

mempermudah dan mempercepat dalam 

hal mengenai Analisa yang dibutuhkan 

untuk pembuatan dan pembangunan 

sebuah sistem yang baik, oleh karena itu 

karena banyaknya metode yang digunakan 

dalam membangun sebuah sistem / 

aplikasi website, salah satunya adalah 

memakai metode System Defelopment Life 

dapat membuat suatu perubahan dan 

perbaikan proses bisnis yang dalam kasus 

ini yang dikerjakan secara manual. Dalam 

proses pembelian sampai transaksi 

dilakukan secara manual, sehingga 

menciptakan suatu permasalahan yang 

membutuhkan waktu dan tenaga yang 

lama, Pada saat ini semua bentuk transaksi 

dilakukan secara manual, yaitu pelanggan 

datang langsung ke toko untuk melihat 

barang yang dicari, contohnya untuk 

pelanggan luar kota memerlukan waktu 

yang lama untuk melakukan waktu 

perjalanan ke toko, hal itu sangat tidak 

efisien, kemudian pelanggan juga harus 

mengecek apakah barang tersebut stoknya 

masih banyak atau tidak ada dan juga 

harus mengecek harga karena tiap daerah 

pasti harganya berbeda-beda. 

Permasalahan yang timbul di atas tentunya 

dapat dilakukan pada setiap sistem yang 

membutuhkan waktu yang singkat dan 

transaksi lebih mudah, Pelanggan hanya 

cukup membuka alamat website penjualan 

alat medis kesehatan dimanapun dan 

langsung dapat memilih alat medis yang 

diinginkan. setelah menentukan alat medis 

yang dibeli, pelanggan tinggal klik beli 

yang sudah ada di sistem atau website 

maka data pembelian akan disimpan 

sementara di keranjang belanja lalu 

setelah selesai berbelanja maka tinggal 

melakukan klik pada tombol selesai 

belanja maka data pembelian alat medis 

yang telah anda pilih maka akan langsung 

tersimpan di database sistem. Untuk 

pengelola dan pemilik harus datang ke 

toko langsung untuk mengecek 

ketersediaan barang dan berharga tentu 

dapat menghambat sistem jual beli, 

tentunya dapat merugikan si pembeli dan 

penjual. 

 

III.   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sistem Lama 

      Penjelasan secara detail mengenai 

sistem yang saat ini sedang berjalan pada 

tempat penelitian, yang bertujuan 

mengetahui lebih detail bagaimana cara 

kerja / rancangan sistem tersebut serta 

untuk mendefinisikan dan mengevaluasi 

permasalahan yang mungkin bisa terjadi 

dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang 

sekiranya bisa diharapkan menjadikan 

ketidakefisienan waktu dan tenaga dari 

Simki-Techsain Vol. 02 No. 02 Tahun 2018 ISSN : 2599-3011



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Andhi Gunawan N | 13.1.03.03.0012 
Teknik – Sistem Informasi 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

pelanggan, Sehingga proses transaksi 

selanjutnya dimulai dari pelanggan yang. 

 

Analisis Sistem Baru 

     Analisis proses yang terjadi pada sistem 

yang lama memiliki beberapa kekurangan 

atau kelemahan yang perlu diperbaiki 

sehingga dapat menunjang pembelian alat 

kesehatan yang dapat memudahkan para 

pembeli untuk melakukan pembelian tanpa 

harus datang langsung ke toko untuk 

mengecek barang juga akan merasakan 

kemudahan pengelolaan data yang lebih 

baik dari sebelumnya yang masih memakai 

cara manual dan dapat mempermudah 

dalam mencatat pesanan pembeli yang 

sudah dipesan, pada sistem ini juga akan 

disediakan info tentang harga alat medis 

yang terupdate dan tentu saja contact 

person yang digunakan untuk membantu 

memberi info yang lebih lengkap 

mengenai penjualan alat medis. 

Kebutuhan Perangkat Keras 

     Spesifikasi perangkat keras komputer 

dan alat pendukung lainnya yang 

digunakan untuk proses pembuatan 

program ini adalah sebagai berikut : 

1) Laptop ASUS A42F 

2) RAM 3 GB dan Harddisk 320 GB 

3) Processor Intel ® Core(TM) i3-4005U  

4) Modem 

5) Mouse 

6) Microsoft Office 

 

Kebutuhan Perangkat Lunak 

     Kebutuhan perangkat keras saja tidak 

mungkin bisa menyelesaikan masalah yang 

terjadi jika tanpa adanya bantuan 

perangkat lunak yang merupakan 

komponen di dalam sistem dan data berupa 

program untuk mengontrol suatu sistem 

yang ada. 

1) Sistem Operasi Windows 10 

2) Database MySQL 

3) XAMPP v 3.2.1 

4) Notepad++ 

5) Web Browser Chrome 

6) Navicat Premium 

7) Visual Paradigm for UML 10 

 

IV.    KESIMPULAN  

Dari hasil implementasi E-Commerce  

Penjualan Alat – Alat Medis dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penerapan E-Commerce 

dapat digunakan   untuk merancang  sistem 

penjualan dan promosi yang baik. Data-

data yang sebelumnya masih dikelola 

secara manual sekarang sudah 

menggunakan website. Sehingga 

memudahkan dalam penyimpanan dan 

dapat digunakan untuk Analisa data. Untuk 

pengembangan berikutnya penelitian ini 

bisa dilanjutkan dengan menambahkan 

fitur-fitur yang dapat membantu penjualan 

menjadi aman dan nyaman yaitu dengan 

menambahkan konfirmasi pembelian dan 

fitur rekening bersama agar aman dan 

saling menguntungkan. 

V.    SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil 

penilitian ini maka penulis memberikan 

beberapa saran kepada pemilik tempat kost 

sebagai berikut : 

1.Pengembangan pada fitur yaitu 

ditambahkan fitur ongkir gratis dan kupon 

diskon yang dapat membuat website ini 

semakin lengkap. 

2.Untuk ke depannya website ditambahkan 

menu konfirmasi pembayaran secara 

online dan mengirimkan foto bukti transfer 

pembayarannya dari bank, sehingga 

pembeli tidak perlu melakukan konfirmasi 

pembayaran 
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