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Abstract
PO Succesfull Garden is an individual company engaged in selling bicycle’s stuff such as bicycles,
bicycle spareparts and bicycle accessories. PO Succesfull Garden is located on Makrampai Street number 04
inTebas District, Sambas Regency, West Borneo. With the rapid development of information technology and
fierce business competition, make PO Succesfull Gardenutilizing information technology specifically internet in
interacting with consumers without being separated by time and space. PO Succesfull Garden in order to serve
consumers within a wider range and increase the number of sales transactions, e-commerce becomes the
preferred service chosen by PO Succesfull Garden along with the development of information technology. In
designing the research, the author uses descriptive research design. While the data collection method used were
interviews, observation and literature study. Systems analysis techniques used by the author is UML (Unified
Modeling Language). Application design techniques used by the authors are text editor sublime text 3 and
database design using MySQL 5.6. In conclusion, this proposed system can reach a wider market, so it is
expected to increase the sale of PO Succesfull Garden.
Keywords:Analysis, Design, Information System, E-commerce

Abstrak
PO Succesfull Garden merupakan sebuah perusahaan perorangan yang bergerak di bidang penjualan
barang-barang sepeda sepertisepeda, suku cadang sepeda dan aksesoris sepeda. PO Succesfull Garden terletak
pada Jalan Raya Makrampai nomor 04 di Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Dengan
perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dan persaingan bisnis yang semakin sengit, membuat
PO Succesfull Garden memanfaatkan teknologi informasi yaitu internet dalam berinteraksi dengan konsumen
tanpa batasan waktu dan ruang. Agar PO Succesfull Garden dapat melayani konsumen dalam jangkauan yang
lebih luas dan meningkatkan jumlah transaksi penjualan, penjualan online menjadi pilihan layanan yang dipilih
oleh PO Succesfull Garden seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Dalam merancang penelitian,
penulis menggunakan desain penelitian deskriptif. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah
metode wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis sistem yang digunakan oleh penulis
adalah UML (Unified Modeling Language). Teknik perancangan aplikasi yang digunakan oleh penulis adalah
teks editor sublime text 3 dan perancangan database dengan menggunakan MySQL 5.6. Kesimpulan, sistem
usulan ini dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan transaksi
penjualan PO Succesfull Garden.
Kata Kunci:Analisis, Perancangan, Sistem Informasi, Penjualan Online

1. PENDAHULUAN
Saat ini, teknologi informasi telah mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan teknologi
informasi telah mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari dan telah dimaanfaatkan dalam berbagai bidang.
Salah satu bidang yang telah memanfaatkan teknologi informasi adalah bidang bisnis.
Persaingan bisnis yang semakin sengit saat ini telah mendorong pelaku bisnis untuk memanfaatkan
teknologi informasi dalam membantu kegiatan bisnis. Pemanfaatan teknologi informasi berupa penggunaan
internet dalam membantu pelaku bisnis berinteraksi dengan konsumen tanpa ada batasan waktu dan ruang. Ecommerce menjadi pilihan layanan yang dipilih oleh pelaku bisnis untuk melayani konsumen dengan baik.
E-commerce (Electronic commerce) adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa
melalui sistem elektronik. E-commerce merupakan media pendukung untuk membeli, menjual jasa dan barang
serta mendapatkan informasi melalui sistem elektronik bagi pelaku bisnis dan konsumen. Konsumen dapat
mengetahui informasi mengenai produk yang diinginkan.
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Succesfull Garden adalah suatu perusahaan yang menjual suku cadang, aksesoris, dan sepeda.
Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa sistem informasi penjualan Succesfull Garden masih dilakukan
secara konvensional, yaitu konsumen harus datang langsung untuk melakukan transaksi. Hal ini membuat
konsumen yang berlokasi jauh dari Succesfull Garden, terutama konsumen yang berada di luar kota Sambas
seperti Singkawang dan Mempawah akan mengalami kesulitan dalam bertransaksi. Selain itu, Succesfull Garden
dianggap sulit mengalami peningkatan transaksi penjualan dan tidak dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
Melihat permasalahan tersebut, penulis akan merancang suatu sistem informasi penjualan online yang
diharapkan dapat meningkatkan transaksi penjualan Succesfull Garden dan melayani konsumen dalam jangkauan
yang lebih luas melalui halaman website.

2. METODE PENELITIAN
2.1. Rancangan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis dan Perancangan Sistem, Teknik
Perancangan Aplikasi
2.1.1. Rancangan Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan desain penelitian deskriptif, yaitu membuat
deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang sedang terjadi pada objek penelitian.
2.1.2. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:
2.1.2.1. Metode Wawancara
Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemilik PO untuk
mengumpulkan data yang diperlukan.
2.1.2.2. Metode Observasi
Metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap sistem penjualan yang
sedang diterapkan pada PO Succesfull Garden.
2.1.2.3. Metode 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 dai literatur-literatur
resmi.
2.1.3. Teknik Analisis dan Perancangan Sistem
Teknik analisis dan perancangan sistem yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
Unified Modeling Language (UML). Diagram UML digunakan untuk menggambarkan secara jelas proses kerja
sistem penjualan yang sedang diteliti dan menggambarkan proses kerja sistem penjualan online yang diusulkan
penulis.
2.1.4.Teknik Perancangan Aplikasi
Teknik perancangan aplikasi yang digunakan dalam membangun sistem informasi penjualan online
adalah menggunakan bahasa pemrograman HyperText Markup Language (HTML), Hypertext Preprocessor
(PHP) dan Javascript serta perancangan database dengan menggunakan MySQL 5.6. Perancangan user interface
menggunakan teks editor Sublime Text 3.
2.2.1. Analisis Sistem
Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan bagian-bagian komponen dengan
mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan
mereka. Analisis sistem merupakan tahapan paling awal dari pengembangan sistem yang menjadi fondasi dalam
menentukan keberhasilan sistem informasi yang dihasilkan nantinya [1]. Tujuan analisis sistem adalah
mengembangkan sistem yang realatif mudah diubah manakala diperlukan [2].
2.2.2. Perancangan Sistem
Desain sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi (dengan analis sistem)
yang mengangkat kembali bagian-bagian komponen menjadi sistem yang lengkap, harapannya sebuah sitem
yang diperbaiki. Hal ini melibatkan penambahan, penghapusan, dan perubahan-perubahan bagian relatif pada
sistem awal (aslinya) [1]. The purpose of system design phase is to create a physical model that will satisfy all
documented requirements for the system. (Tujuan dari tahap perancangan sistem adalah untuk membuat model
fisik yang akan memenuhi semua persyaratan terdokumentasi untuk sistem) [3].
2.2.3. Sistem Informasi
Sistem informasi merupakan suatu kumpulan dari komponen-komponen dalam organisasi yang
berhubungan dengan proses penciptaan aliran informasi [1]. Sistem informasi (information system) adalah
serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan ke para
pengguna [4].
2.2.4. Penjualan Online
E-commerce merupakan singkatan dari elektronic commerce yang berarti sebuah transaksi bisnis yang
dilakukan lewat jaringan elektronik seperti internet [5]. Electronic Commerce adalah pembelian,penjualan dan
pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik [6].
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Analisis
Dengan melihat permasalahan yang ada, penulis merancang sistem informasi penjualan onlineyang
dapat diakses melalui internet. Sistem informasi penjualan online ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah
transaksi penjualan dan melayani konsumen dalam jangkauan wilayah yang lebih luas tanpa batasan waktu dan
ruang.
3.2. UML Sistem Usulan
3.2.1. Use Case Diagram

Gambar 1. Use Case DiagramSistem Usulan
Use case diagrampada gambar di atas melibatkan tiga aktor, yaitu administrator, pembeli dan
pimpinan.Proses sign up pembeli atau daftar dilakukan saat pembeli belum memiliki akun. Pembeli baru dapat
melakukan pemesanan barang dan konfirmasi pembayaran saat memiliki akun.Proses sign in pembeli atau
masuk dilakukan saat pembeli sudah memiliki akun. Proses sign in dilakukan agar pembeli dapat melakukan
pemesanan barang.Proses lihat barang dilakukan oleh pembeli untuk melihat barang yang dijual. Lihat barang
dapat dilakukan pada halaman di website yang tersedia. Proses pemesanan barang dilakukan apabila pembeli
ingin membeli barang yang diinginkan, kemudian barang yang dipilih akan otomatis masuk ke dalam keranjang
belanja. Jika pembeli ingin melakukan pembelian, maka pembeli akan checkout, membayar dan selanjutnya
melakukan konfirmasi pembayaran.Proses sign in administrator dilakukan oleh administrator agar dapat
mengatur barang, mengatur pesanan serta membuat laporan.Proses mengatur barang dilakukan oleh
administrator, seperti menambah barang yang dijual, mengubah barang yang dijual, menambah merk barang dan
lainnya.Proses mengatur pesanan dilakukan oleh administrator, seperti membatalkan pesanan pembeli atau
mengkonfirmasi pesanan yang dilakukan oleh pembeli.Proses pelaporan dilakukan oleh administrator dengan
menyerahkan laporan kepada pimpinan. Laporan yang diserahkan dapat seperti laporan penjualan dan laporan
persediaan.
3.2.2. Sequence Diagram Sign In Pembeli

Gambar 2. Sequence Diagram Sign In Pembeli
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Gambar di atas merupakan prosedur sign in pembeli atau masuk dengan menggunakan sequence
diagram. Sequence diagramsign up pembeli dimulai dari pembeli mengakses halaman beranda website,
kemudian mengakses halaman sign in. Di halaman sign in, pembeli mengisikan email dan password yang sudah
didaftar di halaman sign up sebelumnya pada form sign inyang tersedia. Selanjutnya website akan mengecek
email dan password yang diisikan benar atau salah pada database. Apabila email dan password yang diisi benar,
maka sign in berhasil dan halaman beranda akan ditampilkan serta pembeli dapat melakukan transaksi. Jika
email dan password yang diisi salah, maka sign in gagal dan pembeli harus mengisikan email dan password
sampai benar agar dapat melakukan transaksi.
3.2.3. Sequence DiagramLihat Barang

Gambar 3. Sequence Diagram Lihat Barang
Gambar diatas adalah prosedur lihat barang oleh pembeli dengan menggunakan sequence diagram.
Sequence diagram lihat barang dimulai dari pembeli yang mengakses halaman beranda. Di halaman beranda
pembeli, pembeli dapat melihat barang-barang yang ada, atau dapat juga memilih halaman barang yang tersedia,
seperti halaman aksesoris, halaman suku cadang, halaman sepeda BMX dan lain-lain yang terdapat di menu
bagian atas website. Misalnya pembeli ingin melihat barang (suku cadang), maka pembeli dapat membuka
halaman suku cadang dan halaman suku cadang akan ditampilkan.
3.2.4. Sequence Diagram Pemesanan Barang

Gambar 4. Sequence Diagram Pemesanan Barang
Gambar di atas merupakan prosedur pemesanan barang oleh pembeli dengan menggunakan sequence
diagram. Pemesanan barang berarti pembeli memasukkan barang-barang sementara yang akan dibeli ke dalam
keranjang belanja. Sequence diagram pemesanan barang dimulai dari pembeli mengakses halaman beranda. Di
halaman beranda pembeli mengakses halaman barang untuk melihat barang apa saja yang dijual. Jika pembeli
ingin melakukan pembelian barang, maka pembeli memesan barang terlebih dahulu. Pembeli memesan barang
dengan menekan tombol “details” pada barang yang diinginkan, selanjutnya pembeli memasukkan kuantitas
barang yang ingin dibeli dan menekan tombol “masukkan ke keranjang” dan website akan mengecek stok atau
persediaan barang.Jika stok masih ada maka barang akan dimasukkan ke keranjang belanja dan pembeli akan
diarahkan ke halaman keranjang belanja. Jika stok tidak cukup, maka pembeli akan diinformasikan bahwa stok
tidak cukup. Jika pembeli ingin mengubah kuantitas barang pesanan, maka website akan mengecek stok atau
persediaan yang diinginkan.Ubah kuantitas dapat berupa pembeli menambah kuantitas barang atau mengurangi
kuantitas barang tersebut.
Apabila pembeli ingin menambah kuantitas barang, maka website akan mengecek stok dan jika stok
tidak cukup akan diinformasikan ke pembeli bahwa stok tidak mencukupi. Jika stok cukup, maka website akan
memperbarui database dan memperbarui halaman keranjang belanja. Apabila pembeli ingin mengurangi
kuantitas barang pesanan, maka website akan memperbarui halaman keranjang belanja. kuantitas barang pesanan
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minimal satu di keranjang belanja. Apabila pembeli ingin menghapus barang pesanan didalam keranjang belanja,
maka website akan memperbarui database dan halaman keranjang belanja akan diperbarui. Selanjutnya jika
pembeli ingin membeli barang yang telah dimasukkan ke dalam keranjang tersebut, maka pembeli melakukan
checkoutpada halaman keranjang belanja dan memilih paket pengiriman yang diinginkan. Pembeli dapat juga
mengubah alamat jika alamat penerima berbeda. Selanjutnya data akan disimpan di database dan halaman
details pesanan akan diperbarui. Halaman details pesanan yang sudah diperbarui akan ditampilkan kepada
pembeli. Pembeli dapat melihat dan mengetahui barang yang dibeli dan jumlah biaya yang harus dibayar lewat
halaman details pesanan tersebut.
3.2.5. Sequence Diagram Konfirmasi Pembayaran

Gambar 5. Sequence Diagram Konfirmasi Pembayaran
Gambar di atas menggambarkan prosedur konfirmasi pembayaran dengan menggunakan sequence
diagram. Sequence diagram konfirmasi pembayaran dimulai dari pembeli mengakses halaman beranda. Di
halaman beranda pembeli memilih menu notifikasi dengan icon lonceng di sebelah atas kanan. Menu notifikasi
berfungsi sebagai tanda atau peringatan jika ada pembelian yang belum dikonfirmasi pembayarannya.
Selanjutnya pembeli dapat memilih nomor transaksi yang akan dilakukan konfirmasi pembayaran dan webiste
akan mencari data transaksi tersebut di database. Kemudian halaman details pesanan akan tampil dengan
menampilkan total pembayaran yang harus dibayar oleh pembeli. Selanjutnya untuk melakukan konfirmasi
pembayaran pembeli memilih menu konfirmasi pembayaran yang terdapat pada halaman details pesanan dan
form konfirmasi pembayaran akan ditampilkan.
Sebelum melakukan konfirmasi pembayaran, pembeli sudah harus membayar pembelian tersebut
dengan mentransfer uang ke rekening bank yang sudah disediakan. Pembeli dapat memilih untuk mentransfer
uang ke rekening bank yang diinginkan yang sudah disediakan oleh PO Succesfull Garden.Pembeli mengisi data
pada form konfirmasi pembayaran seperti total pembayaran, nomor rekening bank, serta nama pemilik akun
bank yang melakukan transfer, nama bank yang melakukan pengiriman, nama bank yang dituju dan lain-lain.
Pembeli juga dapat meng-upload bukti transfer sebagai bukti atas pembayaran yang telah dilakukan. Setelah
form konfirmasi pembayaran sudah terisi dengan benar, data pada form konfirmasi pembayaran akan tersimpan
di database. Selanjutnya pembeli akan diarahkan ke halaman belanjaan saya agar dapat melihat status transaksi
yang sudah dilakukan.
3.2.6. Sequence Diagram Sign In Administrator

Gambar 6. Sequence Diagram Sign In Administrator
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Gambar di atas menggambarkan prosedur sign in administrator dengan menggunakan sequence diagram.
Sequence diagramsign in administrator dimulai dari administrator mengakses halaman sign in. Di halaman sign
in, administrator mengisi username dan password. Selanjutnya website akan mengecek username dan password
yang diisi. Apabila username dan password yang diisi benar, maka sign in berhasil dan halaman dashboard akan
ditampilkan. Jika username dan password yang diisi oleh administrator salah, maka sign in gagal dan akan
diinformasikan kepada administrator.
3.2.7. Sequence Diagram Mengatur Barang

Gambar 7. Sequence Diagram Mengatur Barang
Pada gambar di atas menggambarkan prosedur mengatur barang dengan menggunakan sequence
diagram. Sequence diagram mengatur barang dimulai dari administrator yang mengakses halaman dashboard.
Prosedur mengatur barang dapat berupa penambahan merk barang, penambahan barang, pengeditan barang,
pengeditan merk barang, hapus barang dan hapus merk barang. Untuk menambah merk barang, administrator
memilih submenu tambah merk dan halaman tambah merk akan ditampilkan. Di halaman tambah merk,
administrator mengisi form tambah merk dan menekan tombol simpan untuk menyimpan data ke dalam database.
Sebelum data disimpan dalam database, sistem akan melakukan validasi untuk mengecek data yang diisi
sebelumnya benar atau salah. Jika data yang diisi terdapat kesalahan, maka sistem menginformasikan kesalahan
kepada administrator. Jika data yang diisi sudah benar, maka data akan disimapan dalam database.
Untuk menambah barang, administrator memilih submenu tambah barang dan halaman tambah barang
akan ditampilkan. Selanjutnya administrator mengisi form tambah barang dan menekan tombol simpan untuk
menyimpan data ke dalam database. Sama seperti prosedur tambah merk, data divalidasi terlebih dulu sebelum
disimpan dalam database. Jika ada kesalahan, sistem akan menginformasikan ada kesalahan dan data harus diisi
sampai benar. Jika data yang diisi sudah benar, maka data akan tersimpan ke dalam database.Untuk mengedit
barang, seperti menambahkan kuantitas barang, administrator memilih submenu edit barang dan halaman edit
barang akan ditampilkan. Selanjutnya administrator mengubah barang yang diinginkan dengan benar agar dapat
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tersimpan dalam database dan menekan tombol edit untuk mengedit barang. Jika ada kesalahan dalam edit
barang, maka sistem akan menginformasikan kesalahan pengisian. Setelah form edit barang diisi dengan benar,
maka database akan diperbarui.
Untuk menghapus barang yang sudah tidak tersedia, administrator memilih submenu edit barang dan
halaman edit barang akan ditampilkan. Selanjutnya menekan tombol hapus yang tersedia untuk menghapus
barang yang ingin dihapus. Sistem akan memperbarui data barang di database dan memperbarui halaman edit
barang. Halaman edit barang akan ditampilkan kembali.Untuk mengedit merk barang, yaitu megubah nama merk
barang, administrator memilih submenu edit merk barang dan halaman edit merk barang akan ditampilkan.
Selanjutnya administrator mengubah nama merk barang yang diinginkan dengan benar agar dapat tersimpan
dalam database dan menekan tombol edit untuk mengedit merk barang. Jika ada kesalahan dalam edit merk
barang, maka sistem akan menginformasikan kesalahan pengisian. Setelah form edit merk barang diisi dengan
benar, maka database akan diperbarui.
Untuk menghapus merk barang yang sudah tidak tersedia, administrator memilih submenu edit merk
barang dan halaman edit merk barang akan ditampilkan. Selanjutnya menekan tombol hapus yang tersedia untuk
menghapus merk barang yang ingin dihapus. Sistem akan memperbarui data merk barang di database dan
memperbarui halaman edit merk barang. Halaman edit merk barang akan ditampilkan kembali.
3.2.8. Sequence Diagram Mengatur Pesanan

Gambar 8. Sequence Diagram Mengatur Pesanan
Pada gambar di atas menggambarkan prosedur mengatur pesanan dengan menggunakan sequence
diagram. Sequence diagram mengatur pesanan dimulai dari administrator yang mengakses halaman dashboard.
Dalam prosedur mengatur pesanan terdapat halaman daftar pesanan, halaman konfirmasi pembayaran dan
halaman kirim pesanan.Halaman daftar pesanan menampilkan data pesanan barang oleh pembeli dan status
pesanan barang. Di halaman daftar pesanan, pesanan tersebut dapat dibatalkan oleh administrator atau pesanan
tersebut akan batal secara otomatis jika pembeli belum melakukan pembayaran selama tiga hari. Untuk mengatur
halaman daftar pesanan, pertama administrator mengakses halaman daftar pesanan. Selanjutnya sistem akan
mengambil data pesanan dan memperbarui data pesanan.
Memperbarui data pesanan yang dimaksud disini adalah sistem melakukan pembatalan otomatis
terhadap pesanan yang belum dibayar selama tiga hari. Kemudian halaman daftar pesanan akan ditampilkan dan
administrator akan memperbarui status pesanan. Memperbarui status pesanan berarti administrator membatalkan
pesanan dan status pesanan menjadi batal serta sistem akan memperbarui database, selanjutkan akan
diinformasikan status pesanan yang berubah.Halaman konfirmasi pembayaran menampilkan data pesanan yang
telah dikonfirmasi pembayaran oleh pembeli. Untuk mengatur halaman konfirmasi pembayaran, pertama
administrator mengakses halaman konfirmasi pembayaran, kemudian sistem akan mengambil data pembayaran
dan halaman konfirmasi pembayaran akan ditampilkan. Selanjutnya administrator akan memperbarui status
pesanan yang berarti status pesanan menjadi dalam proses atau status pesanan menjadi batal berdasarkan
pengecekan pembayaran pada e-banking. Administrator akan melakukan pembatalan pesanan jika terjadi hal-hal
seperti dibawah ini:
a. Pembeli melakukan pemesanan barang, tetapi tidak melakukan pembayaran dalam waktu tiga hari setelah
barang dipesan.
b. Barang yang dipesan oleh pembeli telah habis, tetapi pembeli sudah melakukan pembayaran, maka pesanan
akan dibatalkan oleh administrator dan administrator akan menghubungi pembeli untuk mengembalikan
uang sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah ditransfer.
c. Pembeli melakukan konfirmasi pembayaran, tetapi nyatanya pembeli tidak melakukan pembayaran atau
transfer uang.
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tersebutt. Apabila pem
mbeli lupa passw
word akunnya,, maka pembelli dapat menekaan lupa passwoord.
3.3.2. Tampilan
T
Halam
man Utama (Beranda)

mbar 10. Tampilan Halaman Utama
U
(Berandda)
Gam
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Pada halamaan utama atauu beranda terrdapat menu-m
menu di atasnnya, terdapat juga
j
carousel yang
menam
mpilkan gambarr slide kepadaa pembeli. Dibbawahnya terddapat featured product yang merupakan produk
p
unggulaan atau barangg unggulan yanng terdapat paada PO Successfull Garden. D
Di sebelah kan
nan terdapat poopular
items attau barang terllaris di webistee PO Succesfulll Garden. Di akhir
a
halaman tterdapat nama PO, alamat PO
O, jam
operasioonal PO, serta nomor teleponn dan PO yangg dapat dihubunngi.
3.3.3. Tampilan
T
Halaaman Keranjang Belanja

mbar 11. Tampilan Halaman Keranjang
K
Belaanja
Gam
Halaman kerranjang belanjja berfungsi uuntuk menamp
pilkan barang--barang yang ingin pembelii beli.
Sebelum
mnya pembeli telah menekan
n tombol “massukkan ke keraanjang” di halaaman detail baarang. Pada hallaman
keranjaang belanja terd
dapat beberapaa tombol yaitu ttombol hapus semua,
s
tomboll hapus barang,, tombol tambaah dan
kurang kuantitas atauu qty, tombol lanjut belanja dan tombol checkout.
c
Tom
mbol hapus sem
mua berfungsi untuk
mengossongkan halam
man keranjang belanja atau m
menghapus sem
mua barang yanng telah dimassukkan ke keraanjang
belanja. Tombol hapuus barang deng
gan icon tong sampah berwarn
na merah diguunakan untuk menghapus
m
baraang di
baris teersebut saja ataau hanya mennghapus satu jeenis barang saaja. Tombol taambah dan kurrang yang berw
warna
kuning digunakan un
ntuk menambaah kuantitas barang
b
atau mengurangi
m
kuuantitas barangg yang akan dibeli.
d
k
yang teerdapat di kirii bawah digunnakan untuk kembali
k
ke hallaman
Tomboll lanjut belanjja berwarna kuning
berandaa. Terakhir adaalah tombol chheckout di sebbelah kanan baawah, berfungssi untuk meny
yelesaikan pem
milihan
barang dan pembeli siiap untuk mem
mbeli barang yaang telah dipilih
h sebelumnya.
T
Halam
man Konfirmasi Pembayarann
3.3.4. Tampilan

Gambarr 12. Tampilann Halaman Konnfirmasi Pembaayaran
Halaman kon
nfirmasi pembbayaran berfunngsi untuk meenampilkan forrm yang haruss diisi oleh peembeli
untuk melakukan
m
koonfirmasi pemb
bayaran. Sebeelumnya pemb
beli telah melaakukan pembaayaran dengann cara
transferr bank. Pembeeli mengisi baank tujuan, baank saya, nam
ma pemiliki, nnomor rekeninng, jumlah traansfer,
keteran
ngan serta menng-upload buk
kti pembayarann agar mempermudah pihakk perusahaan untuk
u
memveriifikasi
pembay
yarannya.
3.3.5. Tampilan
T
Halaaman Sign In Administrator
A
Halamam siggn in adminisstrator merupakkan halaman yang harus diiisi oleh admin
nistrator agar dapat
mengak
kses halaman dashboard.
d
Addministrator haarus mengisi ussername dan password
p
deng
gan benar agar dapat
mengak
kses halaman dashboard.
d
Paada sign in adm
ministrator terddapat dua hak akses yaitu piimpinan dan admin.
a
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Untuk hak akses sebbagai pimpinaan, pimpinan ddapat mengaksses semua hallaman pada siistem administtrator.
Sedangkan untuk hakk akses sebagaai admin, adm
min dapat meng
gakses halamaan tambah baraang, halaman daftar
pesanann, halaman veerifikasi pembbayaran, dan halaman
h
lainnnya kecuali haalaman tambahh user dan taambah
rekeninng bank.

Gambaar 13. Tampilaan Halaman Siggn In Administtrator
3.3.6. Tampilan
T
Halam
man Dashboardd

G
Gambar
14. Tampilan Halaman Dashboard
Halaman dasshboard meru
upakan halamaan tampilan aw
wal pada halam
man administrrator. Pada hallaman
dashboaard, terdapat beberapa mennu disebelah kiri
k yaitu menu
u dashboard, menu barang, menu users, menu
pembeli, menu pemeesanan, menu laporan, menu carousel daan terakhir meenu rekening. Pada menu barang
b
terdapaat halaman tam
mbah merk baraang, halaman edit merk baraang, halaman tambah
t
barang
g serta halamaan edit
barang. Pada menu users,
u
terdapatt halaman tam
mbah users dann halaman daft
ftar users. Padaa menu pemessanan,
terdapaat halaman dafftar pesanan, halaman
h
verifikkasi pembayarran, halaman print
p
nota, halaaman kirim peesanan
dan hallaman daftar transaksi. Padda menu laporran, terdapat submenu
s
yaituu laporan perssediaan dan laaporan
penjualan. Selanjutny
ya terdapat dellapan menu di halaman dash
hboard yang bberfungsi untukk mempercepaat atau
mempermudah adminnistrator untuk mengakses haalaman yang diinginkan.
d
Dellapan menu terrsebut berupa daftar
barang, daftar pembeeli, daftar pesaanan, verifikassi pembayaran, backup dan restore databaase, tambah baarang,
h gambar carou
usel, dan tambaah user. Dibaw
wah delapan meenu tersebut juuga terdapat grrafik penjualann yang
tambah
dapat dilihat.
T
Halaaman Daftar Peesanan
3.3.7. Tampilan
Halaman dafftar pesanan berfungsi
b
untukk menampilkann pesanan yanng belum dibaayar yang dilakkukan
oleh peembeli. Di dalaam daftar pesaanan terdapat nomor
n
transakssi, tanggal pem
mesanan, batass pembayaran, detail
pembeli, detail pesanaan serta status pesanan. Adm
ministrator dapaat membatalkann pesanan denggan menekan toombol
batal jik
ka tanggal bataas pembayaran
n telah lewat ataaupun sistem yang
y
membatallkan secara oto
omatis pesanann yang
melewaati tanggal bataas pembayaran.
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Gam
mbar 15. Tamppilan Halaman
n Daftar Pesanaan
3.3.8. Tampilan
T
Halam
man Verifikasii Pembayaran

Gambaar 16. Tampilann Halaman Verrifikasi Pembayyaran
Halaman veerifikasi pembayaran berfunngsi untuk meenampilkan peesanan yang sudah dikonfi
firmasi
pembay
yaran oleh pem
mbeli. Di halaaman verifikasii pembayaran, administratorr melakukan pengecekan
p
terrhadap
bukti pembayaran yan
ng di-upload oleh
o
pembeli. Jika jumlah peembayaran yanng dibayar pem
mbeli sesuai dengan
d
a
a
akan
mengkonfirmasi pembaayaran tersebutt. Jika
jumlah harga barang yang harus diibayar, maka administrator
y
dibayar pembeli
p
tidak ssesuai dengan jumlah harga barang yang harus
h
dibayar, maka
jumlah pembayaran yang
adminisstrator akan meembatalkan pessanan tersebut..
3.3.9. Tampilan
T
Nota Penjualan

Gambar 17. Tampilan
T
Notaa Penjualan
Nota penjuallan merupakan
n bukti pembeelian barang oleh
o
pembeli yyang akan dikkirim beserta barang
b
pembelian oleh pihak perusahaan kepada pembelii yang menyataakan barang beeserta jumlah barang yang dibbeli.
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4. KESIMPULAN
Berdasarkan pada analisis dan perancangan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya yang
dilakukan pada sistem informasi penjualan online pada PO Succesfull Garden, maka dapat disimpulkan beberapa
hal sebagai berikut:
a. Sistem berjalan pada PO Succesfull Garden yang masih dilakukan secara konvensional, sehingga PO
Succesfull Garden dianggap sulit untuk meningkatkan transaksi penjualan serta tidak dapat menjangkau
pasar yang lebih luas.
b. Hal tersebut membuat PO Succesfull Garden membutuhkan perubahan seiring dengan perkembangan
tekonologi yang semakin pesat yaitu dengan memanfaatkan internet sebagai sarana informasi dan
komunikasi dengan konsumen atau pembeli.E-commerce atau Penjualan Online menjadi pilihan layanan
yang dipilih oleh PO Succesfull Garden untuk melayani konsumen dengan baik seiring dengan
perkembangan teknologi informasi.
c. Sistem yang diusulkan penulis yaitu Sistem Informasi Penjualan Online diharapkan dapat memperluas
jangkauan pemasaran, meningkatkan transaksi penjualan serta meningkatkan pelayanan kepada konsumen
atau pembeli tanpa batasan ruang dan waktu.

5. SARAN
Berikut adalah beberapa saran yang dapat digunakan sebagai masukan bagi PO Succesfull Garden agar
lebih memaksimalkan penggunaan website yaitu:
a. Perusahaan harus menyajikan informasi yang up to date dan valid pada barang yang ditampikan di website
agar konsumen atau pembeli mendapatkan informasi barang yang dibutuhkan.
b. Untuk menyajikan informasi yang up to date dan valid pada barang yang ditampilkan, perusahaan
disarankan untuk menugaskan administrator website agar konsumen atau pembeli mendapatkan informasi
yang dibutuhkan.
c. Perlu dilakukan pelatihan kepada pihak PO Succesfull Garden tentang bagaimana sistem digunakan, agar
penerapan sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar.
d. Perlu melakukan backup database secara rutin sebagai cadangan agar data tetap aman.
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Dalam penulisan ini, penulis telah benyak mendapatkan bantuan berupa bimbingan, petunjuk, data,
saran maupun dorongan moral dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih
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