
TUGAS  

ARTIKEL ILMIAH 
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI SEMESTER GANJIL, SEPTEMBER 2015 – FEBRUARI 2016 

 

1 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ... | UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN  

BUSANA MUSLIM BERBASIS WEB 
Anggraeni Puspita Sari

1
, Ega Tassha Perwira

2
 , Sandra Jamu Kuriawan

3
 

 
Abstract — Online shop is a selling website based on 

online or by using internet. Everything can be sold such as 

food, clothes, vehichle and service. The owing of online shop 

just putting an information about what they sell such as the 

picture, description about the goods and the contact person 

which the buyer can contact, beside that it is better if online 

shop have a system to order, payment and confirmation 

payment in the site. Regarding this situation, writter interest 

to make an online shop website in moeslem clothes in order 

to make buyer easier in shopping and promote our product. 

The method which using in online shop is waterfall method, 

interview, observation, and literature. The supporting 

software to make the website are Macromedia Dreamweaver 

8 and Apache2Triad. The database which using is MySQL. 

The aim of built this system is to make the communication 

between buyer and seller is easier in selling and buying 

transaction.  

 

Intisari — Online shop adalah sebuah website 

penjualan berbasis online. Apapun dapat dijual, seperti 

makanan, pakaian, kendaraan hingga jasa. Pengelola 

online shop hanya perlu memasang informasi tentang apa 

yang dijual, seperti memasang gambar objek, 

mendeskripsikan objek, memberikan informasi kontak, 

atau yang lebih baik adalah dengan memungkinkan 

pengguna untuk melakukan transaksi pemesanan dan 

konfirmasi pembayaran pada halaman online shop 

tersebut.Melihat kemudahan ini, penulis mencoba ikut 

berperan aktif dengan membuat sebuah website online 

shop penjualan busana muslim guna memberikan 

kemudahan pada konsumen dalam melakukan kegiatan 

jual beli serta mempromosikan produk-produknya. 

Metode yang digunakan adalah metode waterfall, 

wawancara, observasi, dan studi pustaka. Software 

pendukung dalam pembuatan aplikasi ini adalah 

Macromedia Dreamweaver 8 dan Apache2Triad. Database 

yang digunakan adalah MySQL. Dengan dibangunnya 

sistem informasi ini diharapkan dapat lebih memudahkan 

pertukaran informasi antara pembeli dan penjual dalam 

transaksi jual-beli.  
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I. PENDAHULUAN 
 

Pada sistem konvensional, proses jual beli dapat 

dilakukan door to door (dari pintu ke pintu), atau pembeli 

mengunjungi toko dipasar untuk melihat sendiri barang yang 

dibutuhkan dan bila tidak menemukan barang tersebut maka 

pembeli akan mengunjungi toko lainnya dan itu cukup 

menghabiskan waktu untuk mereka yang hanya memiliki 

sedikit waktu untuk berbelanja. 

Tetapi dengan adanya situs-situs online shop kini waktu 

dan biaya yang digunakan oleh penjual ataupun pembeli dapat 

lebih diminimalkan. Karena penjual tidak perlu membuka 

toko untuk memajang dagangannya, dan pembeli tidak perlu 

menyusuri setiap toko untuk mencari apa yang dibutuhkan 

sehingga dapat menghemat waktu dan ongkos belanja. 

Online shop adalah sebuah website penjualan berbasis 

online. Apapun dapat dijual, seperti makanan, pakaian, 

kendaraan hingga jasa. Pengelola online shop hanya perlu 

memasang informasi tentang apa yang dijual, seperti 

memasang gambar objek, mendeskripsikan objek, 

memberikan informasi kontak, atau yang lebih baik adalah 

dengan memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi 

pemesanan dan konfirmasi pembayaran pada halaman online 

shop tersebut. 

 

Maksud dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang web e-commerce dengan produk busana 

muslim agar muslimah dengan kesibukannya hariannya 

tetap dapat membeli kebutuhan busananya dari layar 

ponsel atau komputernya. 

2. Memperkenalkan busana muslim lebih luas lagi kepada 

seluruh muslimah di dunia. 

 

II. KAJIAN LITERATUR 

 

a. Internet 

―Internet (kependekan dari ‘interconnceted networking’) 

ialah rangkaian komputer yang terhubung satu sama lain‖ 

[1]. 

b. Web 

‖World Wide Web  atau lebih sering dikenal sebagai Web 

adalah suatu layanan sajian informasi yang menggunakan 

konsep hyperlink (tautan), yang memudahkan surfer 

(sebutan para pemakai komputer yang melakukan 

browsing atau penelusuran informasi melalui internet)‖ 

[2]. 

c. HTML 

―HTML (Hyper Text Markup Language) adalah 

sekumpulan simbol-simbol atau tag-tag yang dituliskan 

dalam sebuah file yang digunakan untuk menampilkan 

halaman pada web browser‖ [3]. 
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d. MySQL 

―MySQL merupakan salah satu software untuk database 

server yang banyak digunakan, MySQL bersifat Open 

Source dan menggunakan SQL‖ [4]. 

e. PHP 

―PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara 

luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan 

sebuah web dan bisa digunakan pada HTML‖ [5].  

f. Web Server 

―Web Server adalah aplikasi yang berfungsi untuk 

melayani permintaan pemanggilan alamat dari pengguna 

melalui web browser, dimana web server mengirimkan 

kembali informasi yang diminta tersebut melalui HTTP 

(Hyper Text Transfer Protocol) untuk ditampilkan ke 

layar monitor komputer‖.[3] 

g. Web browser 

―Browser merupakan software yang diinstall di mesin 

client, berfungsi untuk menerjemahkan tag HTML 

menjadi halaman web‖ [3]. 

h. Macromedia Dreamweaver 8 

―Macromedia Dreamweaver 8, atau biasa disebut 

Dreamweaver 8, adalah sebuah perangkat lunak aplikasi 

untuk mendesain dan membuat halaman web”.[6] 

i. Basis Data 

―kumpulan data berelasi yang disusun, diorganisasikan 

dan disimpan secara sistematik dalam media simpan 

komputer mengacu kepada metode-metode tertentu 

sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara cepat dan 

mudah menggunakan program atau aplikasi komputer 

untuk memperoleh data dari basis data tersebut‖ .  

j. Model pengembangan perangkat lunak 

―Model SDLC air terjun (waterfall) sering juga disebut 

model sekuensial linier (sequential linier) atau alur hidup 

klasik (classic life cycle). Model air terjun menyediakan 

pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial 

atau terurut dimulai dari analisis, desain, pengodean, 

pengujian, dan tahap pendukung (support)‖ [7]. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: metode 

observasi dan metode studi pustaka. 

Metodologi pengembangan sistem perangkat lunak yang 

penulis gunakan adalah model Waterfall. ―Model SDLC air 

terjun (waterfall) sering juga disebut model sekuensial linier 

(sequential linier) atau alur hidup klasik (classic life cycle). 

Model air terjun menyediakan pendekatan alur hidup 
perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari 

analisis, desain, pengodean, pengujian, dan tahap pendukung 

(support)‖ [10].  

 

 

 

 
 

Sumber: Rossa dan Shalahuddin (2013) 

 
 

Gambar 1.  Model Waterfall 

 

Tahapan – tahapan yang ada pada model waterfall secara 

global [7] adalah  

a. Analisis Kebutuhan 

―Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif 

untuk mespesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar 

dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang 

dibutuhkan oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat 

lunak pada tahap ini perlu untuk didokumentasikan‖. 

b. Desain 

―Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang 

fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak 

termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, 

representasi antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap 

ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak dari tahap 

analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat 

diimplementasikan menjadi program pada tahap 

selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada 

tahap ini juga perlu didokumentasikan‖. 

c. Pembuatan Kode Program 

―Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat 

lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai 

dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain‖. 

d. Pengujian  

―Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi 

lojik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian 

sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

kesalahan (error) dan memastikan keluaran yang 

dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan‖. 

e. Pendukung (support) atau pemeliharaan (maintenance) 

―Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat lunak 

mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. 

Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan yang 

muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat 

lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap 

pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses 

pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk 

perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak 

untuk membuat perangkat lunak baru‖. 



TUGAS  

ARTIKEL ILMIAH 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI SEMESTER GANJIL, SEPTEMBER 2015 – FEBRUARI 2016 

 

3 PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ... | UJIAN AKHIR SEMESTER 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Prosedur Sistem Berjalan dalam penelitian ini yaitu 

pengunjung yang akan membeli pada halaman web ini harus 

terdaftar sebagai member terlebih dahulu, lalu login. Bila 

belum terdaftar maka pengunjung harus mendaftar dengan 

cara klik menu ‗Gak Punya Akun? Daftar Akun Baru‘, lalu isi 

form yang telah tersedia. Setelah memiliki akun, maka 

pengunjung dapat login dengan mengetikkan username dan 

password untuk masuk ke halaman member. Pada halaman 

member, member dapat melihat galeri produk, bila tertarik dan 

ingin membeli dapat klik ‗Buy This Item‘, lalu akan tampil 

keranjang belanja yang berisikan info ID Barang, Nama 

Barang, Jumlah beli, Harga Satuan, Sub Total. Jika ingin 

membatalkan pesanan maka dapat klik ‗Hapus‘. Jika telah 

selesai memesan klik ‗Selesai‘. Sekali lagi akan tampil detail 

keranjang dan konfirmasi data. Bila sudah mengecek dan 

mengisi informasi dengan benar maka klik ‗Proses‘. Akan 

tampil data pemesan dan barang yang telah dipesan 

sebelumnya. Data pemesan dan barang ini juga dapat 

digunakan sebagai bukti pemesanan. Lalu member transfer ke 

rekening kami dan melakukan konfirmasi pembayaran pada 

menu ‗Konfirmasi Pembayaran‘. Setelah semua selesai, maka 

pesanan member akan diproses. 

 

Rancangan antar muka front end (halaman user)  

  Halaman user adalah halaman utama website yang akan 

dilihat oleh pengunjung ketika mengakses URL website 

tersebut.  

 

Sumber: Hasil Penelitian 2014 

 

Rancangan antar muka back end  

        Halaman back end adalah halaman administrator untuk 

mengelola sebuah program. Tampilan front end dapat dikelola 

melalui halaman back end. 

a. Halaman beranda admin 

 

 
 Sumber: Hasil Penelitian 2014 

b. Halaman ubah dan tambah data produk 

 
  Sumber: Hasil Penelitian 2014 

c. Halaman produk 

 
   Sumber: Hasil Penelitian 2014 

Tahapan Analisis yang penulis ajukan yaitu : 

Analisa kebutuhan merupakan langkah awal untuk 

menentukan perangkat lunak seperti apa yang akan dihasilkan 

ketika kita melaksanakan sebuah proyek pembuatan perangkat 

lunak. Perangkat lunak yang baik dan sesuai dengan 

kebutuhan pengguna sangat bergantung pada keberhasilan 

dalam melakukan analisa kebutuhan. 

Halaman Admin: 

A1.  Admin menangani kegiatan administratif yang 

berhubungan dengan penjualan. 

A2. Admin dapat mangubah info produk, hapus produk, dan 

menambahkan produk.. 

A3. Admin dapat melihat pesanan dari member. 

A4. Admin dapat melihat dan menghapus daftar member. 

A5. Admin dapat melihat dan menghapus daftar konfirmasi 

pembayaran. 

A6. Admin dapat melihat dan menghapus komentar, kritik dan 

saran dari pengunjung web. 
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A7. Admin dapat mengganti user name dan passwordnya. 

Halaman pengguna umum (pengunjung): 

B1. Pengunjung website dapat melihat produk dan detail nya,      

bila ingin membeli item produk maka harus mendaftar dan 

login sebagai member terlebih dahulu. 

B2. Pengunjung dapat melihat informasi halaman website dan 

kontak yang dapat dihubungi serta memberikan 

komentar, kritik juga saran. 

Halaman pengguna khusus (member): 

B3. Member dapat login pada form login member, atau yang 

belum menjadi member dapat mendaftar pada form 

registrasi member. 

B4. Member dapat melihat produk dan detail produk. 

B5. Member dapat membeli item produk 

B6. Setelah melakukan pembayaran, member dapat 

melakukan konfirmasi pembayaran 

Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram pada penelitian ini adalah:  

 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

 
Gambar 2.  Entity Relationship Diagram 

 

Logical Relational Structure (LRS) 
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Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

 
Gambar 3. Logical Relational Structure 

   

1. Spesfikasi File Member 

File yang ada di dalam database Rumah Busana Reni 

terdiri dari : 
No. Elemen 

Data 

Field Tipe Panjang Ket 

1 Id member id_membe

r 

Int 11  Primar

y Key 

2 Username User Varchar 20  

3 Password Pass Char 32  

4 Nama  Nama Varchar 50  

5 Alamat  Alamat Varchar 50  

6 Email Email Varchar 20  

7 Telp Telp Varchar 15  

Tabel 1. Tabel Member 

 

 

a. Spesifikasi file member 

Nama database   : tokobaju_db 

Nama file   : member 

Akronim   : tbl_member 

Fungsi    : Menyimpan data member 

Tipe File   : File Master 

Organisasi File   : Index Sequential 

Akses File  : Random 

Media    : Harddisk 

Panjang Record   : 198 

Kunci Field  : id_member 

Software   : MySQL 
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b. Spesifikasi file transkasi 

Nama File  : Transaksi 

Akronim  : tbl_transaksi 

Fungsi   : Menyimpan transaksi 

Tipe File  : File Master 

Organisasi File  : Index Sequential 

Akses File  : Random 

Media  : Harddisk 

Panjang Record  : 193 

 
No

. 

Elemen Data Field Tipe Panjan

g 

Ket 

1 Nomor 

transaksi 

no_trans Varcha

r 

12  Primar

y Key 

2 Id barang id_barang Int 11  

3 Jumlah beli Jumbel Int 11  

Tabel 2. Tabel transaksi 

 

 

c. Spesifikasi file barang 

Nama File  : Barang 

Akronim  : tbl_barang 

Fungsi   : Menyimpan data barang 

Tipe File  : File master 

Organisasi File : Index Sequential 

Akses File  : Random 

Media   : Harddisk 

Panjang Record  : 322 

Kunci Field  : id_barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rancangan struktur navigasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4. Struktur Navigasi Halaman User 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Struktur Navigasi Halaman Admin 
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2. Tampilan Program Halaman Beranda 

Tampilan program pada halaman beranda dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

 

Gambar 6. Tampilan Halaman Beranda 

 

 

 

Tampilan program pada halaman beranda dapat dilihat pada 

Gambar 7. 

 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

 

Gambar 7. Tampilan Halaman Beranda
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V. KESIMPULAN 

 
Kesimpulan berdasarkan penelitian pembuatan web ini 

adalah: 

1. Walaupun teknologi sudah sangat berkembang namun 

tidak semua penjual atau pebisnis mengusahakan 

pembuatan online shop untuk toko mereka dikarenakan 

kurangmya kemampuan dan pengetahuan terkait 

pembuatan website. Maka dari itu penulis membantu 

berperan dalam pembuatan website online shop. 

2. Untuk menyampaikan tujuan kemudahan berbelanja 

kepada customer maka pada website dimungkinkan 

untuk langsung melakukan transaksi pemesanan produk. 

3. Pada web tersedia halaman administrator untuk 

kemudahan seorang admin dalam menangani persoalan 

administratif penjualan.  

 

Saran yang ingin disampaikan adalah: 

1. Menambah menu chat room. 

2. Dapat menampilkan ongkos kirim sesuai alamat tujuan. 

3. Dapat merubah status pembayaran pada ruang admin. 

4. Memperbaiki tampilan web design tersebut. 
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