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ABSTRAK 

 

SISTEM INFORMASI ONLINE SHOP BERBASIS WEB PADA 

NAFFCOLLECTION 

 

Oleh : Ulfah Kurinaina 

 Pembimbing : 1. Emilya Ully Artha, M.Kom 

                  2. Agus Setiawan, M.Eng 

 

Naffcollection adalah nama dari perusahaan pada bidang penjualan tas wanita 

secara online. Promosi penjualan yang saat ini digunakan oleh Naffcollection 

adalah dengan cara message broadcasting melalui blackberry messanger, Promosi 

yang digunakan ini tidak efektif karena terbatas pada kontak yang dimiliki dan 

dapat menjadi spam atau mengganggu pada mereka yang tidak memerlukan 

informasi tersebut. Sistem penjualan pada Naffcollection saat ini masih 

menggunakan sistem konvensional, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan 

ketelitian penjual. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis merancang dan 

membangun sebuat sistem informasi penjualan Naffcollection dengan 

menggunakan web sebagai dasar dari sistem. Metode yang digunakan adalah 

metode spiral. Metode ini berbasiskan pada kebutuhan terhadap aplikasi secara 

berkelanjutan untuk menyaring kebutuhan-kebutuhan tersebut dan estimasi proyek 

secara keseluruhan. Model ini menerapkan perancangan model proses yang lebih 

dinamis dengan terus beradaptasi terhadap kebutuhan proses bisnis dimasa yang 

akan datang sehingga versi aplikasi terus berkembang dengan fitur-fitur yang 

mengalami peningkatan dari waktu kewaktu . Dengan metode tersebut bertujuan 

agar sistem yang di bangun akan tetap berkembang mengikuti perkembangan 

kebutuhan penjualan, maka dihasilkan sistem yang dibangun mampu untuk 

menampilkan informasi katalog produk, data transfer, dan laporan bulanan 

penjualan , sehingga dapat memudahkan bagi pembeli untuk melihat katalog, dan 

bertransaksi secara online.  

 

Kata kunci : Sistem, Informasi, Web, Spiral, Online 
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ABSTRACT 

 

WEB BASED ONLINE SHOP INFORMASTION SYSTEM OF 

NAFFCOLLECTION 

 

                              By  : Ulfah Kurinaina 

   Mentors   : 1. Emilya Ully Artha, M.Kom 

               2. Agus Setiawan, M.Eng 

 

 

Naffcollection is the name of an online company of women bag sales. The sales 

promotion that is currently used by naffcollection is by message broadcasting 

through blackberry messenger, the promotion used is not effective because it is 

limited on contact owned and can be spam for those who do not require the 

information. The sales system in naffcollection currently still use a conventional 

system that requires a long time. Based on the issue, this study designed and 

constructed sales information systems for naffcollection by using web as the basis 

of systems,the method used was spiral method.This method was based on the 

needs of sustainable application to sift the needs and project’s overall estimation. 

This model a design applied of more dynamic by keep to adapting to the needs of 

business process, so that the application version continues to grow with features 

that increase through times. The method armed to make a system that grow along 

with the development of sales needs, so that it resulted a system, that can give 

information in a product catalog, transfer data, and sales monthly report, so that 

it can easy the buyers to new catalog and make online transaction. 

 

Keywords : The system , information , web , spiral , online 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sistem informasi adalah salah satu bukti dari berkembangnya teknologi. 

Sistem informasi bertujuan sebagai pendukung dalam melakukan kegiatan. Sistem  

informasi dapat diterapkan pada berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan 

penjualan. Sistem informasi yang ada pada sistem penjualan dapat berupa proses 

stok barang, penjualan, pembuatan laporan ,dan analisis hasil penjualan. 

Naffcollection adalah nama dari perusahaan pada bidang penjualan tas 

wanita secara online. Promosi penjualan yang saat ini digunakan oleh 

Naffcollection adalah dengan cara message broadcasting melalui bbm (blackberry 

messenger), message broadcasting merupakan pengiriman chat ke seluruh kontak 

blackberry secara bersamaan. Promosi yang digunakan ini tidak efektif karena 

terbatas pada kontak yang dimiliki dan dapat menjadi spam atau mengganggu 

pada mereka yang tidak memerlukan informasi tersebut. Pemberian informasi 

barang juga akan terkendala apabila banyak calon pembeli yang bertanya, karena 

dengan membalas pesan satu per satu akan memakan waktu yang lama. 

Pemberian nomor resi pengiriman barang juga demikian akan memakan waktu 

yang lama dan ketelitian apabila banyak pesanan yang masuk. 

Dari masalah yang telah diuraikan diatas, maka, penelitian ini bertujuan 

untuk merancang dan membangun sistem informasi penjualan dan pemesanan tas 

yang dapat membantu dalam proses penjualan dari Naffcollection. Sistem yang 

akan dibangun akan berbasis website yang terkoneksi dengan internet. Calon 

pembeli harus mendaftarkan diri atau melakukan login terlebih dahulu jika ingin 

mengakses pembelian produk penjualan ini. Sistem akan menampilkan gambar 

dan informasi lengkap dari produk yang ditawarkan, juga akan ditampilkannya 

biaya pengiriman sesuai dengan wilayah yang dituju dan berat barang yang akan 

dikirimkan. Pembeli yang sudah melakukan transfer harus melakukan konfirmasi 

melalui website serta memberi bukti transfer dengan upload foto resi transfer 

tersebut, dan akan diperiksa oleh penjual pada jam tertentu. Barang yang 
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sudah dikirimkan dan memiliki nomor resi pengiriman, nomor ini akan diinputkan 

pada sistem dan akan diberikan sesuai dengan pembelinya. 

Dengan adanya sistem yang akan dibangun calon pembeli tidak terbatas 

dari wilayah mana saja. Kemampuan lainnya yang akan ditanamkan pada sistem 

adalah pencatatan seluruh penjualan dan akan disajikan menjadi laporan 

pendapatan keuntungan bulanan kepada penjual. Laporan tersebut berupa jumlah 

barang terjual, jumlah uang yang masuk, modal penjualan dan profit penjualan. 

Laporan ini nantinya akan menjadi pertimbangan penjual dalam stok barang 

selanjutnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana membangun sistem informasi yang dapat menggantikan tugas 

penjual dalam melakukan perhitungan total dan biaya kirim dengan tepat? 

2. Bagaimana membangun sistem informasi online shop yang dapat menyajikan 

laporan penjualan bulanan kepada penjual? 

C. Tujuan 

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Membangun sistem informasi yang dapat menggantikan tugas penjual dalam 

melakukan perhitungan total dan biaya kirim dengan tepat. 

2. Membangun sistem informasi online shop yang dapat menyajikan laporan 

penjualan bulanan kepada penjual. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi produk yang dimiliki Naffcollection. 

2. Membantu admin dalam rekapitulasi penjualan. 

3. Menyajikan laporan penjualan bulanan sebagai peninjau dalam prediksi 

pendapatan bulan selanjunya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan 

1.  Penelitian yang dilakukan oleh (Sandy Kosasi, 2014) berjudul “pembuatan 

sistem informasi penjualan berbasis web untuk memperluas pangsa pasar”, 

menghasilkan sebuah website e-commerce dengan tujuan untuk memperluas 

pangsa pasar melalui transformasi proses bisnis kearah digitisasi, mobilitas 

modal dan liberalisasi produk dan jasa. Metode yang digunakan oleh penulis 

adalah metode incremental development, yaitu dengan pengembangan sistem 

pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah 

menjadi beberapa fungsi atau bagian, sehingga model pengembangannya 

secara bertahap. Kelebihan yang dimiliki oleh penelitian ini adalah pada 

bidang operasional seperti pemrosesan data menjadi lebih mudah ditelusuri, 

sistem pembayaran menjadi lebih akurat dan tidak memiliki piutang, 

informasi persediaan lebih akurat. Kelemahan yang terdapat pada sistem ini 

adalah pada tampilan antarmuka yang kurang menarik dan harus memiliki 

pemahaman lebih oleh calon pembeli dalam menggunakannya. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh ( Haryani dan Irianto, 2011) berjudul “rancang 

bangun sistem informasi e-commerce untuk usaha fashion 

studi kasus omah mode kudus”, menghasilkan sebuah website e-commerce 

yang bertujuan untuk membangun sebuah toko online factory outlet dimana 

didalamnya menyediakan informasi produk dan menangani pembelian secara 

online. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode waterfall karena 

tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya 

dan berjalan berurutan. Kelebihan yang dimiliki oleh penelitian ini adalah 

website yang dibangun sangat mudah digunakan dan dipahami oleh calon 

pembeli. Kelemahan yang terdapat pada sistem ini adalah tidak adanya 

pelaporan hasil penjualan tiap bulannya.   
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3. Penelitian yang dilakukan oleh (Setiadi dan Triyono, 2014) berjudul 

“pembangunan website e-commerce dengan sistem informasi transaksi 

berbasis sms gateway pada toko aska”, menghasilkan website E-commerce 

sebagai media transaksi jual beli dan pemasaran produk secara online pada 

took Aska yang terintegrasi dengan sistem informasi transaksi berbasis SMS 

Gateway. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode waterfall 

karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap 

sebelumnya dan berjalan berurutan. Kelebihan yang dimiliki oleh penelitian 

ini adalah website yang dibangun sangat sederhana dan mudah untuk 

dikembangkan, dan SMS gateway yang unik. Kelemahan yang terdapat pada 

sistem ini adalah pada SMS gateway yang akan memakan biaya lebih untuk 

pembelian pulsa. 

 

Kesimpulan yang didapat dari ketiga penelitian diatas adalah, dua dari tiga 

penelitian menggunakan metode waterfall, dan yang lainnya menggunakan 

metode incremental development dalam mengembangkan sistem. Masing-masing 

penelitian memiliki karakteristiknya sendiri. Ada yang memiliki antarmuka yang 

menarik dan mudah dimengerti, ada yang memiliki fitur operasional pengolahan 

data yang baik, ada juga kekurangangan masing-masing penelitian. Penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah dengan mengacu pada penelitian relevan 

diatas, dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari penelitian 

diatas seperti desain antarmuka dan pengolahan data. kelebihan yang akan 

dimiliki sistem yang akan dibangun adalah analisa data penjualan yang akan 

disajikan dalam bentuk laporan keuntungan penjualan bulanan dan sebagai 

prediksi hasil penjualan bulan selanjutnya. Laporan ini juga memiliki peran 

penting bagi penjual untuk mengatur strategi penjualan yang lebih baik. 

 

B. Penjelasan Secara Teoritis Masing-Masing Variabel Penelitian 

1. Sistem informasi  

(O’Brien, 2005), menyatakan bahwa sistem informasi adalah suatu 

kombinasi terartur apapun dari people (orang), hardware (perangkat keras),   
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software (piranti lunak), computer networks and data communications 

(jaringan komunikasi), dan database (basis data) yang mengumpulkan, 

mengubah dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. 

Penjelasan lainnya oleh (Hanif Al Fatta, 2009), mendefinisikan sistem 

informasi sebagai suatu perkumpulan data yang terorganisasi beserta tatacara 

penggunaanya yang mencangkup lebih jauh dari pada sekedar 

penyajian.Istilah tersebut menyir atkan suatu maksud yang ingin dicapai 

dengan jalan memilih dan mengatur data serta menyusun tatacara 

penggunaanya. 

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung 

fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi 

dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang diperlukan. (Sutabri, 2005) 

2. E commerce 

(E. Turban dkk, 2012), menyatakan bahwa Perdagangan elektronik 

(electronic commerce, disingkat EC, atau e-commerce) mencangkup proses 

pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan atau 

informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Pernyataan lainnya 

juga mengatakan E-commerce sebagai suatu cakupan yang luas mengenai 

teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa 

menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa 

dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui e-mail atau bisa melalui 

World Wide Web. (Onno W.P dan Aang A.W, 2001). 

3. Website 

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan file-

filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan 

halaman yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas, 

dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya setiap 

halaman di bawah homepage disebut child page, yang berisi hyperlink ke 

halaman lain dalam web (Gregorius, 2000). 
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Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen 

dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut 

dengan web page dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa 

berpindah dari satu page ke page lain (hyper text), baik diantara page yang 

disimpan dalam server yang sama maupun server diseluruh dunia. Pages 

diakses dan dibaca melalui browser seperti Netscape Navigator, Internet 

Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome dan aplikasi browser lainnya. 

(Lukmanul, 2004). 

4. Basis data 

(Hengky W. Pramana , 2002), mengatakan bahwa basis data adalah 

sebuah kumpulan dari sekelompok informasi yang diorganisasikan dengan 

beberapa cara logik dan saling berhubungan. Pernyataan lain dari (Aryanto, 

2001), database merupakan keterangan mengenai kumpulan sejumlah tabel, 

prosedur tersimpan (stored procedure) dan hubungan relasi antar tabel yang 

saling berhubungan dalam membentuk suatu program aplikasi. 

(Waliyanto, 2000), mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem 

basis data merupakan suatu gabungan dan juga perpaduan antara basis data 

(database) dengan suatu sistem manajemen basis data (SMBD) atau yang juga 

lebih sering dikenal dengan istilah Database Management System (DBMS). 

 

5. Diagram Alir Data (Data Flow Diagram/DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram yang menggunakan 

notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang 

penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, 

tersruktur dan jelas. (Pahlevy, 2010). 

DFD merupakan alat bantu dalam menggambarkan atau menjelaskan 

sistem yang sedang berjalan logis. Dalam sumber lain dikatakan bahwa DFD 

ini merupakan salah satu alat pembuatan model yang sering digunakan, 

khususnya bila fungsi- fungsi sistem merupakan bagian yang lebih penting 

dan kompleks dari pada data yang dimanipulasi oleh sistem. Dengan kata 

lain, DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya 
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pada fungsi sistem. DFD ini merupakan alat perancangan sistem yang 

berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan 

untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah 

dikomunikasikan oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat 

program (Pahlevy, 2010). Beberapa simbol dari Data Flow Diagram (DFD) 

dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Data Flow Diagram 

Yourdon DeMarco Gane & Sarson Keterangan 

 
 

External entity 

Menujukan orang atau 

unit yang terkait namun 

berada diluar sistem 

tersebut. 

 

 

Proses 

Menunjukan proses 

perubahan data dari input 

menjadi output. 

 

 

 

 

 

 Arus Data / Alir Data 

Aliran data adalah arus 

data yang masuk dan 

keluar dari sebuah proses. 

    
Data Storage 

Data Store adalah untuk 

menunjukan 

penyimpanan data. 

 Data Storage      
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6. Entity Relationship Diagram (ERD) 

(Sutanta, 2011), menyatakan bahwa Entity Relationship Diagram 

merupakan suatu model data yang dikembangkan berdasarkan objek. ERD 

digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada 

pengguna secara logis. ERD didasarkan pada suatu persepsi bahwa real world 

terdiri atas obyek-obyek dasar tersebut. Penggunaan ERD relatif mudah 

dipahami, bahkan oleh para pengguna yang awam. Bagi perancang atau analis 

sistem, ERD berguna untuk memodelkan sistem yang nantinya, basis data 

akan di kembangkan. Model ini juga membantu perancang atau analis sistem 

pada saat melakukan analis dan perancangan basis data karena model ini 

dapat menunjukkan macam data yang dibutuhkan dan kerelasian antardata 

didalamnya.  

7. Metode Spiral 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode spiral, metode ini 

berbasiskan pada kebutuhan terhadap aplikasi secara keberlanjutan untuk 

menyaring kebutuhan-kebutuhan tersebut dan estimasi proyek secara 

keseluruhan. Model ini menerapkan perancangan model proses yang lebih 

dinamis dengan terus beradaptasi terhadap kebutuhan proses bisnis dimasa 

yang akan datang sehingga versi aplikasi terus berkembang dengan fitur-fitur 

yang mengalami peningkatan dari waktu kewaktu. Metode ini dipilih oleh 

penulis dengan tujuan agar sistem yang dibangun akan tetap berkembang 

mengikuti perkembangan kebutuhan penjualan. Metode Spiral dapat di lihat 

pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Metode Spiral 

 

Pada spiral model, setiap Loop dibagi dibagi menjadi sejumlah aktifitas 

kerangka kerja yang disebut juga wilayah tugas, wilayah tugas tersebut terdiri 

antara tiga sampai enam wilayah tugas, yaitu : 

a. Komunikasi Pelanggan. 

Pada tahapan ini, penulis selalu menjaga komunikasi dengan pemilik dari 

Naffcollection, dengan tujuan untuk selalu memantau kebutuhan dan 

masalah yang ada. 

b. Perencanaan. 

Penulis melakukan perencanaan dalam membangun sistem. Perencanaan 

yang dilakukan adalah membuat frame atau rangka permasalahan dan 

solusi yang ada dengan tujuan sistem yang dibangun sesuai dengan 

kebutuhan dari pelanggan. 

c. Analisis Risiko. 

Pada tahapan ini, penulis melakukan analisis resiko dan kesalahan yang 

mungkin terjadi terhadap sistem. Analisis ini diperlukan untuk 

menghindari timbulnya masalah baru, dan jika ada masalah baru yang 

ditimbulkan, penulis dapat mencari solusi dengan lebih baik. 
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d. Perekayasaan. 

Tahapan ini adalah tahapan dimana penulis melakukan simulasi dari 

perancangan dan pembuatan sistem dengan menggunakan diagram 

maupun model sistem. 

e. Konstruksi dan peluncuran. 

Tahapan ini adalah tahapan dimana penulis membangun sistem dan 

melakukan ujicoba sistem. 

f. Evaluasi pelanggan. 

Pada tahapan ini, pelanggan melakukan evaluasi dari sistem yang 

dibangun. Evaluasi ini berdasarkan bagaimana penilaian pelanggan 

terhadap sistem yang dibangun.  

C. Landasan Teori 

Pada penelitian ini, penulis mengembangkan sistem yang telah ada dengan 

cara evaluasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, masalah yang sering timbul 

adalah pada tampilan antarmuka yang kurang menarik dari sistem. Tampilan 

antarmuka akan berpengaruh pada bagaimana sistem dijalankan oleh pengguna. 

Penulis akan melakukan perbaikan dan pengembangan fitur dengan cara 

membangun tampilan yang lebih menarik, dan mudah untuk digunakan. Fitur 

lainnya yang akan dikembangkan adalah penyajian laporan bulanan yang akan 

menjadi acuan bagi penjual dalam mengatur strategi stok barang. 
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BAB III 

ANALISIS dan PERANCANGAN SISTEM 

 

A. Analisis Sistem 

Proses Bisnis pemesanan barang pada Naffcollection dapat dilihat pada 

Gambar 3.1.  

 

 Gambar 3.1 Proses Bisnis Pemesanan Barang Naffcollection 
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Penjelasan  lengkap dari  proses bisnis pemesanan barang Naffcollection 

adalah sebagai berikut: 

1. Pembeli menanyakan stok barang kepada Naffcollection. 

2. Naffcollection  memberi informasi katalog barang kepada calon pembeli. 

3. Jika calon pembeli ingin membeli barang maka dia memesan barang 

tersebut maka pembeli akan diberikan kode pembelian berupa kode 

SL(Id pesanan). tetapi jika tidak maka mekanisme pemesanan berakhir. 

4. Barang yang sudah dipesan memiliki dua cara pembayaran, yaitu 

transfer melalui rekening dan Cash On Delivery. Jika pembeli membayar 

melalui transfer rekening maka, setelah pembeli mentransferkan uang 

harus melakukan konfirmasi pembayaran dengan melakukan upload foto 

resi transfer. 

5. Naffcollection  memeriksa pembayaran yang telah dilakukan, jika uang 

sudah masuk maka setelah itu barang akan dikirimkan dan diterima 

pembeli. 

6. Jika pembeli menginginkan COD maka pembayaran dilakukan  pada 

saat Naffcollection bertemu dengan pembeli secara langsung. 

7. Penjual menginputkan nomor resi pengiriman barang sebagai bukti 

bahwa barang telah dikirim dan bisa di lacak  melalui track web 

ekspedisi yang di gunakan.  

 

B.  Perancangan Sistem 

1. DFD 

a. Diagram Konteks 

Diagram konteks dibuat untuk menunjukan pertukaran data oleh 

entitas yang berhubungan dengan sistem. Berikut diagram konteks sistem 

informasi penjualan Naffcollection pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Diagram Konteks Sistem Penjualan Naffcollection 

 

b.  DFD Level 1 

DFD Level 1 merupakan hasil pecahan dari diagram konteks, 

dalam hal ini adalah bagaimana proses pengolahan dan pertukaran data 

pada sistem penjualan milik Naffcollection. Berikut diagram DFD level 1 

pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 DFD Level 1 
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Pada Diagram DFD diatas, dapat diketahui jika sistem ini memiliki 

tujuh proses, yaitu login, update stok, order, cek ongkir (ongkos kirim), 

konfirmasi order, konfirmasi pembayaran, dan pelaporan.  

Proses login adalah untuk mengamankan sistem dari lingkungan 

luar sistem, dengan tujuan tidak terjadinya pencurian informasi milik 

sistem yang akan dibangun, sedangkan pada proses update stok adalah 

proses yang dilakukan oleh admin untuk mengubah dan memanipulasi 

data milik sistem. Proses order meliputi pencatatan lengkap dari data 

barang yang dipesan, dan data dari pembeli, kemudian akan disimpan 

pada database. Tujuan dari penyimpanan ini adalah agar mudah dalam 

penyajian pelaporan bulanan, proses berikutnya adalah cek ongkos kirim, 

yaitu berdasarkan berat barang dan alamat tujuan dari pembeli. Proses 

selanjutnya adalah konfirmasi orderan dimana penjual memberi total 

pembayaran dan nomor rekening untuk pembayaran, dan proses terakhir 

adalah konfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. 

2. Entity Relationship Diagram  

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan gambaran tentang 

hubungan antar entitas yang terdapat pada sistem dan memiliki atribut pada 

masing-masing entitas. Bertikut diagram ERD pada sistem penjualan 

Naffcollection pada Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4 ERD 
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3. Desain database 

Database adalah media penyimpanan yang digunakan oleh sistem. Dari 

database yang akan dibangun terdapat tabel untuk menyimpan masing-masing 

data yang telah dikategorikan. Seperti data akun pembeli, akun admin, 

katalog dan detail barang, data pemesanan, dan hasil penjualan.  Berikut 

desain tabel sistem penjualan Naffcollection pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Desain Tabel Relasi Sistem Penjualan Naffcollection 

 

4. Perancangan Atar Muka Sistem 

Antar muka sistem adalah salah satu fitur yang dikembangkan agar 

pengguna dapat menjalankan sistem dengan mudah. Tujuannya adalah agar 

semua orang dapat menggunakan sistem tersebut tanpa skill khusus. Tujuan 

lainnya adalah sebagai daya Tarik dari sistem. Berikut rancang antarmuka 

sistem yang akan dibangun. 
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a. Halaman login user 

 

Gambar 3.6 Halaman Login 

Halaman ini adalah tampilan awal pada website. User harus 

melakukan login dengan menggunakan username dan password, jika 

pengguna belum memiliki akun maka pengguna tersebut dapat 

mendaftarkan diri menggunakan tombol register pada halaman tersebut. 

Fungsi dari halaman login adalah untuk melindungi sistem dari pengguna 

yang tidak bertanggung jawab dan untuk mengetahui sejauh mana 

wilayah cakupan calon pembeli. 

b. Halaman gagal login 

 

Gambar 3.7 Gagal Login 
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Gambar 3.7 berisikan informasi jika pengguna gagal melakukan login 

dikarenakan salah dalam memasukan username atau password. 

c. Halaman register 

 

Gambar 3.8 Halaman Register  

Halaman ini muncul jika calon membeli akan mendaftarkan akun 

baru dengan cara klik pada tombol register. 

d. Halaman Katalog 

 

Gambar 3.9 Halaman Katalog 

 

Halaman ini muncul ketika user telah berhasil melakukan login. 

Pada halaman ini sistem memunculkan semua berbagai menu, yaitu 

menu untuk pencarian menggunakan keyword, pencarian berdasarkan 

brand, menu untuk menampilkan barang yang diskon, menu profil, menu 
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how to buy untuk mengetahui cara berbelanja, menu contact us, menu 

resi, cek ongkir dan menu untuk keluar dari sisitem. 

e. Menu profil 

Menu ini berisikan informasi dari pengunjung yang telah 

melakukan login. Informasi tersebut berupa nama, no. hp dan alamat. Pada 

menu ini pengguna dapat mengubah data sesuai dengan kebutuhannya. 

Desain tersebut dapat dilihat pada gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Halaman Profil 

f. Halaman Contact Us 

 

Gambar 3.11 Halaman Contact Us 

Gambar 3.11 digunakan untuk mengirim pesan kepada admin dari 

Naffcollection. 
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g. Halaman resi 

Halaman ini digunakan oleh admin untuk memberikan informasi 

mengenai pengiriman barang yaitu informasi nomor pengiriman paket, 

penerima paket, dan tanggal pengiriman. Desain halaman resi dapat dilihat 

pada gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12 Halaman Resi 

h. Halaman halaman cek ongkir 

 

Gambar 3.13 Halaman Cek Ongkir 

Halaman ini adalah salah satu fitur agar calon pembeli dapat 

menghitung sendiri biaya pengirimannya, tujuannya adalah agar calon 

pembeli tidak merasa ditipu dengan biaya pengiriman. 
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i. Halaman Detail Barang 

Halaman ini berisikan detail dari barang yang dijual seperti nama, 

merek, berat, harga, ketersediaan, dan deskripsi barang. Desain halaman 

ini dapat dilihat pada Gambar 3.14 

 

 

Gambar 3.14 Halaman Detail Barang 

 

j. Halaman Detail Pengiriman 

Halaman ini berisikan informasi lengkap dari penerima barang. 

Pengguna harus mengisi seluruh informasi ini dengan lengkap agar 

mendapat total pembayaran dan biaya pengiriman. Desain halaman ini 

dapat dilihat pada Gambar 3.15 
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Gambar 3.15 Halaman Detail Pengiriman 

 

k. Halaman Keranjang Belanja 

Halaman ini berisikan seluruh item yang telah dipilih. Pada 

halaman ini pengguna dapat menghapus barang yang tidak dibutuhkan. 

Terdapat juga total jumlah pembayaran dari seluruh item yang dipilih. 

Desain halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.16 

 

 

Gambar 3.16 Halaman Keranjang Belanja  
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l. Halaman Konfirmasi Pembayaran 

 Halaman ini digunakan pengunjung untuk mengkonfirmasi telah 

melakukan pembayaran. Pada halaman ini pengguna harus mengisi nomor 

order, nominal, bank milik pembeli, dan nomor rekening yang digunakan 

untuk membayar supaya data barang dibeli sesuai dengan total 

pembayaran. Desain halaman ini dapat dilihat pada Gambar 3.17 

 

 Gambar 3.17 Gambar Konfirmasi Pembayaran 

m. File Laporan Penjualan 

File ini akan berektensi PDF. File ini berisikan informasi barang terjual 

dan dilihat dari seluruh barang yang ada, agar dapat menjadi acuan penjual 

dalam restock barang. Desain pelaporan ini dapat dilihat pada Gambar 

3.18 

 

Gambar 3.18 File Laporan Penjualan 
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BAB VI 

Kesimpulan dan Saran  

A. Kesimpulan 

1. Sistem yang dibangun mampu menggantikan peran admin dalam menyajikan 

data dari produk yang ditawarkan oleh Naffcollection. 

2. Sistem yang dibangun mampu menghitung secara otomatis total biaya yang 

harus dibayarkan oleh pengguna berdasarkan dari jumlah item yang dibeli, 

biaya pengiriman, dan biaya tambahan untuk keamanan pengiriman. 

 

B. Saran 

1. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan perlu adanya evaluasi kembali 

terhadap sistem untuk mengetahui kekurangan dan kebutuhan fitur lainnya dari 

Naffcollection. 

2. Sistem yang dibangun untuk segera di implementasikan pada server sehingga 

akan segera dirasakan manfaatnya. 
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