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Abstract
The evolving technological developments make all the competition also change over time, where online
purchasing using internet media has become a new habit nowadays. So the authors make online sales
information system on PO Computer. Using the internet (website or website) as a medium of marketing and
selling online. In this online sales information system the author uses descriptive research design. The method
used is learning method that will use Hypertext Preprocessor (PHP) and HyperText Markup Language (HTML)
programming language and database design using MySQL and user interface design will use Adobe
Dreamweaver CS6 program application. The results of an online sales information system on the PO Komputer
Westcom, this system can support sales in improving the performance and the number of sales transactions,
marketing performance and customer service upgrades for information equipment offered up-to-date. In the
development of a wider market, PO Komputer Westcom requires changes in line with the development of
technology, especially on the media marketing of the Internet with the media website as one of its services.
Westcom still has a shortage in the process of marketing its goods where the marketing process is done just
waiting for passing buyers and offering buyers to visit. This has hampered the company for the wider market
interest and diminished buyer interest due to the increasing number of information and the price of the goods.
Keywords: Information System, Online sales, Market Share

Abstraksi
Perkembangan teknologi yang terus berkembang membuat semua menjadi mudah dan efisien sehingga
membuat persaingan dalam bisnis juga berubah mengikuti perubahan zaman, dimana pembelian secara online
mengunakan media internet sudah menjadi kebiasaan baru saat ini. Maka penulis membuat Sistem informasi
penjualan online pada PO Komputer Westcom sistem informasi ini memanfaatkan teknologi berbasis internet
(website atau situs web) sebagai media pemasaran dan penjualan secara online. Dalam sistem informasi
penjualan online tersebut penulis mengunakan desain penelitian deskriptif. Sedangkan metode pengumpulan data
yang digunakan adalah metode wawancara, observasi langsung dan studi pustaka dan teknik perancangan
aplikasi akan menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP) dan HyperText Markup
Language (HTML) dan perancangan database dengan menggunakan MySQL serta perancangan user interface
akan menggunakan program aplikasi Adobe Dreamweaver CS6. Hasil penelitian berupa sebuah sistem informasi
penjualan online pada PO Komputer Westcom, sistem tersebut dapat mendukung penjualan dalam meningkatkan
kinerja dan jumlah transaksi penjualan, memperluas jangkauan pemasaran serta meningkatkan pelayanan kepada
pelanggan untuk mengetahui informasi peralatan komputer yang ditawarkan secara up-to-date. Dalam
menjangkau pangsa pasar yang lebih luas, PO Komputer Westcom memerlukan perubahan seiring dengan
perkembangan teknologi khususnya pada media pemasaran yaitu internet dengan media website sebagai salah
satu layanannya. Sistem yang berjalan pada PO Komputer Westcom masih memiliki kekurangan dalam proses
memasarkan barangnya dimana proses pemasaran yang dilakukan adalah hanya menunggu pembeli yang lewat
dan menawarkan pembeli untuk berkunjung. Hal ini menghambat perusahaan untuk menjangkau pangsa pasar
yang lebih luas dan berkurangnya minat pembeli karena kesulitan dalam mendapatkan informasi dan harga
barang.
Kata Kunci: Sistem informasi , Penjualan Online, Pangsa Pasar

1. PENDAHULUAN
Perkembangan 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 digitatisasi, mobilitas modal dan
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liberalisasi[8]Interaksi menjadi lebih mudah karena tidak perlu hadir secara fisik, lebih banyak alternatif, lebih
murah, dan peluang memperluas pangsa pasar sehingga sangat menarik untuk diterapkannya sebuah sistem
informasi penjualan online melalui media situs website dikenal dengan istilah sistem informasi penjualan
berbasis website. Selain mempermudah promosi juga memiliki peluang yang sangat signifikan dalam
memperluas pangsa pasar[3]Situs website secara strategis dapat digunakan sebagai diferensiator yang dapat
membentuk daya saing perusahaan[12]. Oleh karena itu, PO Komputer Westcom sebagai salah satu usaha
perniagaan yang menyediakan berbagai macam produk komputer seperti laptop, printer, flashdisk, dan mouse.
Juga memiliki minat yang sangat kuat untuk memperluas pangsa pasar melalui penjualan berbasis website.
Selama ini sistem penjualannya masih mengandalkan media interaksi dengan pelanggan secara langsung
dan masih berpusat pada lokasi tertentu. Hal ini tentunya menyulitkan pihak manajemen untuk memperluas
pangsa pasar. Di sisi lain, jumlah pesaing yang semakin bertambah menyebabkan perusahaan semakin sulit
menjaga performa dan kinerja dengan tingkat profitabilitasnya. Pelanggan seringkali sulit untuk mengakses
berbagai informasi tentang produk, informasi harga terbaru, media promosi terbatas dan cenderung tidak
fleksibel, hambatan personalisasi, dan biaya operasional yang semakin meningkat[10]. Mobilitas dan liberalisasi
pasar yang terbatas membuat pihak manajemen harus melakukan inovasi perluasan pasar sasaran melalui
pembuatan sistem informasi penjualan berbasis website. Fokus pembuatan sistem informasi penjualan berbasis
website sebagai sarana untuk memperluas pangsa pasar dengan sasaran meraih keuntungan yang lebih
kompetitif. pelanggan dapat melakukan pemesanan dan pembelian dimana saja tanpa batasan tempat dan waktu,
serta tanggap akan informasi yang dibutuhkan[1].
Penelitian mengenai sistem informasi penjualan berbasis website dan sejenisnya sudah banyak
dikembangkan, beberapa diantaranya adalah perancangan aplikasi E-Commerce systech computer Jambi[2],
perancangan aplikasi penjualan sepatu lukis online berbasis web menggunakan framework[11], analisa dan
perancangan sistem informasi dalam layanan penjualan berbasis web pada mall puri indah[4]. Merujuk penelitian
sebelumnya, penelitian ini memfokuskan untuk metode analisis perluasan pasarnya. Sasarannya akan kearah
memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kepercayaan pelanggandalam membangun hubungan interaksi
sistem model permintaan pelanggan dengan menfokuskan kearah penyediaan alternatif antarmuka dalam media
online.

2. METODE PENELITIAN
2.1

Rancangan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan desain penelitian deskriptif, yaitu membuat deskripsi
atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang sedang terjadi pada objek penelitian.
2.2

Metode pengumpulan data
Metode pengumpulan data antara lain:
2.2.1 Wawancara
Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemilik perusahaan dan
karyawan pada PO Komputer Westcom seperti sejarah perusahaan dan proses terjadinya transaksi dari awal
sampai akhir.
2.2.2 Observasi
Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap sistem
penjualan yang sedang diterapkan pada PO Komputer Westcom
2.2.3 Studi Kepustakaan
Metode ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data yang dapat mendukung penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini. Data dapat berupa teori-teori, konsep-konsep yang berasal dari literaturliteratur resmi
2.3.

Teknik analisis dan Perancangan Sistem
Teknik perancangan sistem yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah Unified Modeling
Language (UML). digunakan untuk menggambarkan secara jelas proses kerja sistem penjualan yang sedang
digunakan untuk dianalisis dan menggambarkan proses kerja sistem penjualan online yang penulis usulkan.

2.4. Teori-Teori
2.4.2. Sistem Informasi
Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses
menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai[6]
Sistem Informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari pengumpulan ,pengolahan,
penyimpanan data, peyimpana data yang diperlukan dan merupakan suatu kumpulan komponen dari subsistem di
dalam suatu organisasi yang saling bekerja sama untuk mengolah data masukan menjadi keluaran yang berupa
informasi yang berguna bagi pemakai.
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2.4.2. Perancanganmasukan(Input) dan Perancangan keluaran(Output)
2.4.2.1.Perancangan Masukan (Input)
Perancangan input merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam pembuatan program aplikasi,
karena melalui form ini pemakai akan berinteraksi dengan komputer[14]
Perancangan masukan dapat didefinisikan suatu proses untuk merancang bagimana cara data
dikumpulkan,disimpan dan dapat dimasukan kedalam sistem,dalam hal ini dimasukan kedalam aplikasi
komputer.
2.4.2.2.Perncangan Keluaran (Output)
Perancangan output merupakan proses merancang keluaran informasi yang telah diproses tersebut ke
orang-orang yang akan menggunakan atau kepada aktivitas yang akan menggunakan informasi tersebut
Perancangan Keluaran dapat didefinisikan untuk merancang tampilan yang menarik dan jelas agar
mampu untuk memberikan informasi bagi pengguna yang mudah untuk dimengerti dan dipahami.
2.4.3.Penjualan Online (E-Comerce)
Electronic Commerce adalah pembelian,penjualan dan pemasaran produk serta jasa melalui sistem
elektronik[13]
Penjualan online (e-comerce) adalah suatu kegiatan pendukung untuk membeli, menjual jasa dan produk
serta mendapatkan informasi melalui sistem elektronik bagi penggunauntuk memperoleh pesananannya melalui
media internet.
2.4.4 Website
Website atau situs web dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk
menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya, baik
yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masingmasing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman[5]
Website adalah suatu program aplikasi yang berisi dokumen multimedia seperti teks, gambar, suara,
video yang dibuat dalam bentuk hypertext dan diakses melalui internet, yang secara global di bagi menjadi dua
yaitu website Statis dan website dinamis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.

DiagramUse Case
Diagram Unified Modelling Language (UML) berperan dalam membantu memberikan gambaran
mengenai sistem usulan. Berikut gambar diagram use case sistem informasi penjualan pada PO. Komputer
Westcom :
Gambar 1. Diagram Use Case

Adapun penjelasan proses-proses tersebut adalah sebagai berikut:
3.1.1 Proses login administrator
Pada proses login administrator terdapat dua aktor yang terlibat didalamnya yaitu bagian kasir dan
pimpinan. Sebelum melakukan proses tambah produk, update status pesanan, konfirmasi pembayaran, dan
pelaporan. Bagian kasir dan pimpinan harus melakukan login administrator dahulu.
3.1.2 Proses Tambah Produk
Proses tambah produk akan terjadi ketika administrator akan menambah produk yang akan dijual.
Sebelum mengakses Halaman Tambah Produk, administrator akan harus melakukan proses login administrator
dahulu.
3.1.3 Proses Update Status Pesanan
Proses Update Status Pesasnan akan terjadi ketika administrator akan melakukan update status pesanan
pelanggan seperti seperti batal, dalam proses, dan proses pengiriman. Sebelum melakukan update status pesanan,
administrator harus melakukan proses login administrator.
3.1.4 Proses Update Produk
Proses Update Produk akan terjadi ketika administrator akan mengubah data produk yang sudah
ditambahkan kedalam databasewebsite, baik itu jumlah stok produk atau memperbaru informasi deskripsi prosuk
dan harga produk.
3.1.5 Proses Pelaporan
Proses pelaporan terjadi ketika pimpinan ingin melihat persediaan dan penjualan peralatan komputer pada
website perusahaan dan administrator harus mencetak laporannya dengan men-downloadfile laporan persediaan
dan penjualan pada Halaman Cetak Laporan.
3.1.6 Proses Login Pelanggan
Proses Login Pelanggan terdapat aktor yang terlibat yaitu pelanggan. Untuk melakukan proses pemesanan
peralatan komputer ataupun konfirmasi pembayaran maka pelanggan harus melakukan proses login pelanggan
terlebih dahulu dengan akun yang telah terdaftar.
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3.1.7 P
Proses pendafttaran
P
Proses
pendafttaran akan terjaadi ketika pelaanggan ingin membeli
m
produkk pada websitee dan tidak memiliki
akun unntuk melakukaan proses logiin dan melakuukan proses pemesanan
p
perralatan komputter serta konfi
firmasi
pembay
yaran.
P
Pelanggan
dappat melakukann proses lihat peralatan kom
mputer pada Halaman
H
Utam
ma yang disediakan.
Untuk proses
p
pemesaanan peralatan komputer, konnfirmasi pembbayaran dan lihhat status pesannan pelanggan harus
melaku
ukan login terleebih dahulu denngan akun yangg telah terdaftaar.
3.2.

Diagram Sekueensial
D
D
Diagram
sekueensial akan menggambarkan
m
n urutan alirann kerja secara rinci dari setiap proyek padda use
case diagram di atas. Proses-proses dari sistem yyang diusulkann untuk PO Koomputer Westtcom akan diurraikan
melaluii rancangan diaagram sekuensiial pada gambaar berikut.
3.2.1 Administrator
A
H
Halaman
adm
ministrator diguunakan untuk mengelola dann mengubah ccontent-conten
nt yang ditamppilkan
padaweebsite yang dataanya tersimpann didatabase.
3.2.1.1..Diagram Sekuuensial Tambah
h Produk
B
Berikut
merup
pakandiagram sekuensial tam
mbah yang menggambarkan
m
n fungsionalitaas dari sistem yang
diusulk
kan penulisPO.K
Komputer Wesstcom.

Gambar 2. Diagraam SekuensialT
Tambah Produuk
U
Untuk
menam
mbah produk, administratorr website haru
us mengklik submenu tam
mbah produk untuk
membuuka Halaman Tambah
T
Produkk. Selanjutnya administrator website mengiisi data produkk dengan benaar agar
dapat disimpan
d
ke dallam database. Jika produk beerhasil ditambaahkan, maka siistem akan mem
muat ulang hallaman
dan mennampilkan dafftar produk pad
da Halaman Prooduk yang sudah berhasil ditaambahkan padda database.
3.2.1.2..Diagram SekuuensialUpdate Status
S
Produk
B
Berikut
meruppakan diagram sekuensialupddate status pro
oduk yang meenggambarkann fungsionalitas dari
sistem yang
y
diusulkan
n penulis kepadda PO. Kompuuter Westcom.

Gambbar 3. Diagram SekuensialUpdate Status Prooduk
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Untuk meng-update produk dan meng-edit produk, administrator website harus memilih produk dan
mengklik Tombol Edit Produk untuk membuka Halaman Edit Produk. Selanjutnya administrator website
mengubah atau menambah data produk yang dipilih dengan benar agar dapat disimpan ke dalam database. Jika
produk berhasil di-update. maka sistem akan secara otomatis memuat ulang Halaman Produk untuk
memperbaruhi daftar produk.
3.2.1.3.Diagram SekuensialPelaporan
Berikut merupakan diagram sekuensialpelaporan yang menggambarkan fungsionalitas dari sistem yang
diusulkan penulis kepada PO. Komputer Westcom.

Gambar 4. Diagram SekuensialPelaporan
Administrator website mengakses Halaman Utamadan mengklik submenu laporan penjualan dan
persediaan. Kemudian Halaman Laporan Penjualanakan menampilkan periode tanggal penjualan yang akan
ditampilkan dan Halaman Laporan Penjualan menampilkan pilihan kategori atau cetak semua persediaan.
Tombol Proses untuk menampilkan hasil laporan penjualan dan persedian mengklik Tombol Simpan untuk
menyimpan laporan dalam format PDF.
3.2.2. Pelanggan
Pelanggan merupakan individu atau kelompok yang menjadi pembeli produk yang telah dipasarkan oleh
PO Komputer Westcom dimana pelanggan bukan hanya sekali membeli produk tersebut tetapi berulang-ulang.
3.2.2.1.Diagram Sekuensial Pendaftaran Akun
Berikut merupakan diagram sekuensial laporan yang menggambarkan fungsionalitas dari sistem yang
diusulkan penulis kepada PO. Komputer Westcom.
sd Registrasi Akun

Halaman Utama

Email

Halaman Aktivasi

Halaman Pendaftaran

Halaman Login

: Pelanggan
1 : Akses halaman pendaftaran()
2 : Membuka halaman pendaftaran()
3 : Menampilkan halaman pendaftaran
4 : Mengisi form pendaftaran dan menekan tombol kirim()
5 : Validasi data pelanggan()
6 : Menerima pesan error
7 : menyimpan data()
8 : Mengirim pesan verifikasi
9 : Informasi konfirmasi via email
10 : Mengklik kata verifikasi()
11 : Membuka halaman()
12 : Cek data()
13 : Update data()

14 : Menerima pesan pendaftaran selesai
15 : Perbaharuhi halaman()
16 : Menampilkan halaman login

Gambar 5. Diagram SekuensialPendaftaran Akun
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Database

Pendaftaran akun
a
dimulai dari
d pelanggan mengisi data identitas
i
secara benar. Jika formulir
f
sudahh terisi
semua, maka pelanggan mengklik Tombol
T
Daftar untuk mengecek apakah penngisian sudah benar atau salahh. Jika
masih ada
a pengisian yang salah, maka
m
akan munncul pesan kesalahan pada w
website.Jika pen
ngisian sudah benar
maka semua
s
data ak
kan disimpan ke dalam dataabase dan weebsite akan meenampilkan peesan aktivasi email.
e
Pelangggan akan mellakukan aktivaasi akun melaalui email un
ntuk mengklikk kata yang disediakan.
d
Appabila
pelangg
gan sudah menngklik kata akttivasi, maka peelanggan telahh berhasil melaakukan pendafttaran akun dann akan
diarahkkan ke Halaman
n Login.
3.2.2.2..Diagram Sekuuensial Pemesaanan Produk
B
Berikut
merupakan diagram sekuensial
s
lapporan yang meenggambarkan fungsionalitas dari sistem yaang
diusulk
kan penulis keppada PO. Kompputer Westcom
m.

Gam
mbar 6. Diagram
m SekuensialPeemesanan Prodduk
Pemesanan Prroduk dimulai dari pelanggaan mengakses Halaman Detaail Produk dan
n mengklik Toombol
Beli yaang akan diallihkan ke Hallaman Keranjaang Belanja dan
d
memilih jjumlah peralatan komputer yang
diinginkkan serta men
ngklik Tombool Selesai Belanja maka pelanggan
p
akann diarahkan ke
k Halaman Detail
D
Pemesaanan. DiHalam
man keranjang belanja akan menampilkan produk yang dipesan
d
dan juuga berfungsi untuk
menam
mbah atau menggurangi jumlahh pesanan. Apaabila pelanggann sudah selesaii memilih prodduk, maka pelannggan
mengkllik Tombol Seelesai Belanjappada Halaman Keranjang Beelanja dan pesaanan pelanggann akan disimppan ke
dalam database, kem
mudian websiite akan menggarahkan ke Halaman Detaail Pesanan untuk
u
menamppilkan
informaasi tagihan yanng harus dibayaar pelanggan.
3.2.2.3..Diagram Sekuuensial Konfirm
masi Pembayarran
B
Berikut
merupakan diagram sekuensial
s
lapporan yang meenggambarkan fungsionalitas dari sistem yaang
diusulk
kan penulis keppada PO. Kompputer Westcom
m.

Gambaar 7. Diagram S
SekuensialKonfirmasi Pembaayaran
H
Halaman
Utam
madan mengaksses menu konfi
firmasi pembayyaranpada bagiian submenu dii website. Kem
mudian
pelangg
gan dialihkan ke Halaman Konfirmasi
K
Pem
mbayaran yang
g dan harus m
mengisikan datta pembayarann yang
sudah dilakukan
d
olehh pelanggan dan
d mengklik Tombol Kiriim. Untuk meelakukan konfi
firmasi pembayyaran,
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pelangg
gan harus melaakukan pembaayaran pesanann ke rekening bank yang telaah ditentukan terlebih dahullu dan
memfotto atau menscrreenshot buktii pembayaran uuntuk mengisiikan data konffirmasi pembayyaran yang dim
minta.
Apabilaa semua data sudah terisi, pelanggan
p
haruus mengklik Tombol
T
Kirim untuk menyim
mpan data ke dalam
d
databasse dan sistem
m akan memerriksa konfirmaasi pembayaraan yang dilakkukan bila beerhasil system akan
memberikan informassi pada pelangggan bahwa konnfirmasi pembaayaran berhasill.
3.3.

Diagram Kelass
D
D
Diagram
kelass untuk menam
mpilkan beberaapa kelas sertaa paket-paket yang ada dalaam sistem/peraangkat
lunak yang
y
digunakann dan relas-rellasi yang ada ddidalamnya. Diagram
D
Kelas mendeskripsik
kan jenis-jenis objek
dalam sistem
s
dan berb
bagai macam hubungan
h
statiss yang terdapatt di antara kelaas.

Gambarr 8. Diagram Kelas
K
D
Diagram
kelass diatas mengggambarkan strruktur sistem dari segi penndefinisian kellas-kelas yangg akan
dibuat untuk
u
membanngun sistem infformasi penjuallan online PO Komputer
K
Wesstcom.
3.4.

P
Perancangan
Form
F
Menu Utaama
Form menu utaama bertujuan memudahkan ppelanggan dalaam mencari prooduk yang adaa pada PO Kom
F
mputer
Westcoom. Pada form menu utama teerdiri dari menuu:
a. Menu Home
b. Menu Profil
c. Menu Konfirrmasi Pembayaaran
d. Menu Registtrasi Akun
e. Menu Login
f. Menu Kategoori
P
Pada
Gambar 9 Form Menuu utama menggambarkan hallaman utama website yang buat penulis dalam
d
menyelesaikan permaasalahan yang ditemukan. T
Terdapat Menuu Profil yang bberisikan inforrmasi mengenai PO
Kompuuter Westcom. Menu Kategorri yang menam
mpilkan submennu yang bisa diitambah kuranng oleh adminisstrator
yang disesuaikan
d
denngan kebutuhan dalam pennjualan oleh PO
P Komputer Westcom dann bila di-klik akan
menam
mpilkan produkk yang dijual sesuai
s
kategorri yang di-klikk. Menu Cara Pembelian yaang berfungsi untuk
membuuka Halaman Cara
C
Pembeliaan yang berissikan informassi langkah-langgkah dalam melakukan
m
trannsaksi
kepada pelanggan ap
pabila pelangg
gan mengalam
mi kesulitan daalam penggunaa website saatt melakukan proses
p
membuka Hallaman Konfirm
masi Pembayarran yang diguunakan
transaksi. Menu Konnfirmasi Pembaayaran untuk m
untuk melakukan
m
kon
nfirmasi pembaayaran bila pelaanggan sudah melakukan
m
trannsaksi pembeliian. Menu Registrasi
Akun untuk
u
membuk
ka Halaman Peendaftaran Akuun Baru yang akan digunakkan untuk men
ndaftar pada website
w
sehinggga pelanggan dapat melakukkan proses traansaksi pembeelian di website. Menu Loggin untuk mem
mbuka
Halamaan Login yangg akan digunnakan untuk masuk
m
kedalam
m Halaman Pelanggan
P
dann melakukan proses
p
pembelian pada websiite.
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G
Gambar
9. Form
m Menu Utamaa Website
H
Halaman
utam
ma menampilkaan carousel sekkilas produk yang
y
dijual keppada pelanggaan dan menamppilkan
daftar produk
p
terlariss dan produk terbaru
t
yang ddijual oleh PO Komputer Westcom, pelangggan dapat meemilih
produk sesuai kategoori dengan mengklik submenu Kategori Produk dibaggian bawah kiiri Halaman Utama
U
websitee.
3.5. Perancangan
P
Masukan
M
3.5.1.Foorm Tambah produk
p
F
Formtambah
produk
p
digunak
kan untuk mennambahkan prroduk baru padda databaseoleeh administratoor dan
ditampiilkan di Halam
man Utamawebbsite. Dibagiann menu tambah
h gambar adm
ministrator dapaat memilih foto dari
produk yang akan dijjual untuk ditaampilkan dibaagian thumbnaiil pada halamaan utama webssite berserta dengan
d
d
deskripsi produk untuuk membantu pelanggan dalam
d
memilihh produk yanng disediakan serta
harga dan
memberitahukan keunngulan produk tersebut.
3.5.2. Form Pendaftaaran akun
F
Form
pendaftaaran akun dig
gunakan untuk mendaftarkan
n pelanggan baru ke dalam website agar dapat
melaku
ukan pembeliann produk. Pelannggan harus mengisi
m
data unttuk mempermuudah proses traansaksi pada w
website
danmem
mbantudalamprroses pengirim
man produk ke alamat yang diisikan oleh peelanggan pada profil akunnyaa serta
pelangg
gan harus menngkonfirmasi emailyang
e
dim
masukkan ke dalam
d
websitessebelum bias melakukan
m
trannsaksi
yang diisediakn oleh sistem.
3.5.3.Foorm Konfirmassi Pembayarann
F
FormKonfirma
asi pembayaraan berfungsi untuk menam
mpilkan data pesanan yan
ng telah dilakkukan
konfirm
masi pembayaraan oleh pelang
ggan dan admiinistrator melakkukan pengeceekan kesesuaiaan pembayarann yang
dilakukkan oleh pelang
ggan dan menggubah statusnya bila transfer sesusai dengann informasi biaaya pemesanann yang
dilakukkan oleh pelaanggan. Konffirmasi Pembaayaran berfunngsi untuk pelanggan mellakukan konfi
firmasi
pembay
yaran. Pelangggan harus loginn terlebih dahuulu dan mengissi data yang teelah di transferr dengan benaar agar
dapat mempermudah
m
administrator untuk
u
melakukkan verifikasi pembayaran.
p
3.5.4. Form
F
Pemesannan Produk
an Produk diguunakanuntuk m
F
FormPemesan
menampilkan innfomasi transakksi yang dilaku
ukan oleh pelannggan
dalam status belum
m bayar bilaa pemesanan baru terjaddi, status ordder dapat diiubah hanya oleh
maka administtrator akan meengirim nomorr resi ke pelannggan
adminisstratorwebsite, bila pembayaaran berhasil m
dengan cara menamp
pilkan nya padda kolom tabell nomor resi pada
p
saat produuk sudah terkiirim untuk meemberi
p
yang diikirim melalui pihak
p
ketiga.
informaasi kepada pelaanggan status produk
Perancangan Keluaran
K
3.6. P
3.6.1. Laporan
L
Penjuaalan
L
Laporan
penjuualan merupakkan sebuah sistem output yaang digunakann untuk menyaampaikan infoormasi
transaksi penjualan pada
p
PO. Komp
puter Westcom
m.
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Gambbar 10. Laporan
n Penjualan
P
Pada
sistem in
nformasi penjulaan yang dibuuat oleh penuliis, Laporan Peenjualan terbaggi dua yaitu Laaporan
Penjuallan Lunas atau
u penjualan yan
ng transaksinyya sudah berhaasil dan Laporaan Penjualan Batal
B
atau penjjualan
yang tid
dak dikalukan pembayaranny
p
ya sesuai dengaan waktu yang telah diberikann.
3.6.2. Laporan
L
Perseddiaan
L
Laporan
perseddiaan merupaakan sebuah siistem output yang
y
digunakann untuk menyampaikan infoormasi
pelunassan pembelian
n pada PO. Kom
mputer Westcoom.

Gambbar 11. Laporan
n Persediaan
L
Laporan
persediaan menamppilkan daftar ppersediaan prod
duk yang berissikan informassi persediaan produk
p
yang teersedia pada da
atabasewebsitee danmenampilkan jumlah sttok dan total harga
h
produk yang
y
tersimpann pada
databasse website. Lapporan persediaaan bisa juga ditampilkan dalaam setiap kateggori jenis produ
uk.
Perancangan Teknologi
P
T
P
Perancangan
aplikasi
a
Sistem
m Informasi Perrsediaan dan Penjualan
P
Prodduk pada PO. Komputer
K
Weestcom
diperlukkan adanya duukungan teknollogi untuk penggoperasiannyaa. Teknologi terrsebut berupa perangkat keraas dan
perangkkat lunakAgarr sistem yang diusulkan dappat berjalan seperti yang ddiharapkan, maaka perlu berbberapa
perangkkat pendukung
g dalam peneerapannya. Perrangkat pendu
ukung yang dimaksud
d
adalah perangkat keras
(hardwaare) dan peranngkat lunak (sooftware) agar aplikasi
a
Sistem
m Informasi Pennjualan Onlinee pada PO Kom
mputer
Westcoom dapat bekerj
rja dengan baik
k.
Ad
dapun spesifik
kasi sistem perrangkat keras ddan perangkat lunak minimaal yang disarannkan adalah seebagai
berikut::
3.7.1. Perangkat
P
Keraas
P
Perangkat
keras (hardware) merupakan komponen utama
u
dalam ppengoperasian
n program aplikasi.
Beberappa komponen yang
y
diperlukaan untuk menjaalankan program
m aplikasi ini aadalah:
P
Perangkat
Keraas (Hardware))
Spesifik
kasi perangkat keras yang diggunakan dalam
m perancangan:
a. Ranndom Access Memory
M
(RAM))minimal2Gb
b. Harrddisk yang berrkapasitas 320 GB atau di ataasnya
c. Procesor Intel Dual Core atau se
ejenisnya
d. Moddem HSDPA atau
a sejenisnyaa
e. Mou
use
f. Keyyboard
g. Mon
nitor LCD
h. Prinnter

3.7.
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3.7.2. Perangkat Lunak
Perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung untuk menjalankan program persediaan dan
penjualan produk ini agar dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:
Spesifikasi perangkat lunak yang dbutuhkan :
a. Operating System yang digunakan adalah Mac Os X Sierra atau Windows 7,8,10
b. Browser yang direkomendasikan adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer.
c. Database yang digunakan adalah MySQL 5.6
d. Laporan yang digunakan dalam bentuk formatPDF

4. KESIMPULAN
a. Sistem yang berjalan pada PO Komputer Westcom masih memiliki kekurangan dalam proses memasarkan
produknya dimana proses pemasaran yang dilakukan kurang menginformasikan produk yang dijual kepada
pelanggan dan malasnya pelanggan dalam mencari informasi langsung ke toko. Hal ini menghambat
perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang lebih banyak dan berkurangnya minat pelanggan karena
kesulitan dalam mendapatkan informasi dan harga produk.
b. Untuk meningkatkan jumlah penjualan pada PO Komputer Westcom memerlukan peningkatan minat
pelanggan dalam daya beli di PO Komputer Westcom dengan menggunakann perkembangan teknologi saat
ini khususnya pada media pemasaran melalui internet dengan sebuah website sebagai salah satu layanannya
dalam berjualan.
c. Dengan adanya website penjualan online dapat memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan
pelayanan kepada pelanggan untuk mengetahui informasi peralatan komputer yang ditawarkan PO Komputer
Westcom secara up to date dengan mudah dan cepat, serta pelayanan penjualan bagi pelanggan maupun
pembeli yang dapat dilakukan tanpa batasan waktu dan tempat.

5. SARAN
Berberapa saran sebagai masukan bagi PO Komputer Westcomuntuk lebih memaksimalkan penggunaan
website, yaitu:
a. Menjaga informasi di dalam website agar tetap up to date, sehingga disarankan untuk menugaskan
adminwebsite. Karena website tanpa informasi yang ter-update tidak akan memenuhi kebutuhan pelanggan
akan informasi.
b. Perlu dilakukan training atau pelatihan tentang bagaimana cara penggunaan sistem agar penerapan sistem
dapat berjalan dengan baik dan benar.
c. Perlu melaksanakan maintenance dan backup database secara rutin terhadap file dan database pembentuk
website.
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada STMIK Widya Dharma atas segala dukungan terhadap penulis
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