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Abstrak
ElhaShop Purwodadi merupakan sebuah toko pakaian wanita seperti jilbab, jaket, celana, gamis, baju
dan aksesoris wanita. Saat ini sistem penjualan yang dilakukan masih menggunakan media interaksi
secara langsung dengan pelanggan dan berpusat di toko. Hal ini menyulitkan pihak toko dalam
melakukan pemasaran. Selain itu, jumlah pesaing yang semakin bertambah menyebabkan toko
kesulitan dalam menjaga performasi dan kinerja dengan tingkat penjualannya. Penelitian ini bertujuan
untuk membangun sistem aplikasi E-commerce pada ElhaShop Purwodadi menggunakan bahasa
pemrograman PHP dan MySQL sebagai manajemen database. Dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan rekayasa perangkat lunak (software engineering) menggunakan metode pengembangan
Waterfall. Dalam peneltian ini dihasilkan sistem E-commerce pada ElhaShop Purwodadi sehingga
dapat memperluas pemasaran, meningkatkan layanan penjualan dan juga dapat mempercepat dalam
pengelolaan data serta dalam dokumentasi laporan penjualan.
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toko pakaian yang menjual pakaian wanita

PENDAHULUAN

seperti jilbab, daster, celana, gamis, baju,
E-Commerce dalam sebuah bisnis

aksesoris serta pakaian anak-anak Selama

dapat berfungsi sebagai promosi produk,

ini

sosialisasi

menggunakan

berbagai

jenis

pelayanan,

sistem

penjualannya
media

masih

interaksi

secara

memberikan discount khusus, termasuk

langsung dengan pelanggan dan dan juga

bekerjasama antar pelaku bisnis lain serta

dengan medsos FB dan Instagram. Hal ini

membuka bisnis baru di wilayah yang

tentunya menyulitkan pihak toko dalam

berpotensi.

melakukan

Kegiatan

tersebut

dapat

pemasaran.

dilakukan secara offline maupun secara

seringkali

online melalui website resmi (Sutabri,

berbagai

2012).

ketersediaan

Salah

satu

bisnis

yang

kesulitan
informasi
produk,

media

Pelanggan

dalam

mengakses

produk,

informasi

informasi

memanfaatkan E-commerce adalah bisnis

terbaru,

yang bergerak dalam bidang penjualan.

cenderung

ElhaShop Purwodadi merupakan sebuah

personalisasi dan biaya operasional yang

tidak

promosi

terbatas

harga

fleksibel,

dan

hambatan
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semakin meningkat. Berdasarkan masalah

(CBIS) dalam suatu organisasi terdiri dari

tersebut

mengatasi

beberapa komponen yaitu, perangkat keras,

permasalahan yang ada pada ElhaShop

perangkat lunak, database, telekomunikasi,

Purwodadi, maka dibutuhkan sistem E-

manusia dan prosedur (Al Fatta, 2007).

solusi

untuk

Commerce.
Penelitian ini bertujuan merancang
dan

membangun

pada

E-commerce merupakan perdagangan

ElhaShop Purwodadi dengan menggunakan

secara elektronik, dimana transaksi bisnis

bahasa pemrograman PHP dan MySQL

yang

sebagai manajemen database.

elektronik. E-commerce dapat di jadikan

Metode

E-commerce

E-commerce

pengembangan

terjadi

menggunakan

jaringan

yang

sebagai solusi untuk membantu perusahaan

digunakan adalah pendekatan rekayasa

dalam mengembangkan dan menghadapi

perangkat

tekanan bisnis perusahaan (Sarwono, 2008).

lunak

dengan

metode

pengembangan Waterfall.
Diharapkan sistem yang dibangun
bermanfaat

bagi

ElhaShop

untuk

memperluas

MySQL

Purwodadi

MySQL

(My

Structure

Query

pemasaran,

Language) adalah salah satu database

meningkatkan layanan penjualan dan juga

management system dari sekian banyak

dapat mempercepat dalam pengelolaan data

DBMS seperti Oracle, MS SQL, postagre

serta dalam melihat laporan hasil penjualan.

SQL, dan lainnya. MySQL berfungsi untuk
mengolah database menggunakan bahasa

LANDASAN TEORI

SQL.

MySQL

bersifat

open

source

sehingga kita bisa menggunakanya secara
Kajian pustaka yang digunakan adalah

gratis. Pemrograman PHP juga sangat

sebagai berikut:

mendukung

dengan

database

MySQL

(Anhar, 2010).
Sistem Informasi
Sistem informasi merupakan sistem

PHP

dengan komponen-komponen yang bekerja

PHP merupakan bahasa pemrograman

untuk mengolah data menjadi informasi

yang berbentuk script yang diletakkan di

meliputi input, proses dan output (Al Fatta,

dalam server web. PHP telah diciptakan

2007). Sistem informasi berbasis komputer

terutama untuk kegunaan web dan dapat
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menghubungkan

query

database

serta

Penelitian ini menunjukkan sistem yang

menggunakan perintah-perintah sederhana

dihasilkan mampu memberikan informasi

yang dapat diluruskan dalam 3 atau 4 baris

bagi

kode saja. PHP adalah bahasa pemrograman

dioperasikan pada Windows multiplatform

yang baru dibangun sekitar tahun 1994 /

operating system (Wulandari & Rahayu,

1995. PHP dapat menggantikan static

2014).

konsumen.

Sistem

mampu

website yang menggunakan HTML ke

Sistem informasi penjualan online

dynamic web pages yang berfungsi secara

(E-Commerce) alat tulis pada CV. Sumber

otomatis seperti ASP, CGI dan sebagainya

Rezeki berbasis website. Sistem yang

(Anhar, 2010).

dihasilkan pada penelitian ini mampu
mengelola data alat tulis serta membuat
laporan. User dari sistem ini adalah admin,

Tinjauan Pustaka
Sistem E-Commerce pada Ade Batik
&

Handycraft

berbasis

website

menggunakan Framework Code Igniter

pemilik toko dan pelanggan. Sistem dapat
dioperasikan pada Windows muliplatform
operating system (Rachmawati dkk, 2016).

(CI). Hasil penelitian tersebut menunjukkan

E-Commerce

pada

Butik

Desi

input dari sistem adalah data user dan data

Sukoharjo Pringsewu berbasis website.

barang.

proses

Pada hasil penelitian ini sistem mampu

proses transaksi, output dari sistem adalah

dioperasikan dalam Windows multiplatform

laporan hasil penjualan (Masrifah & Suhari,

operating System. Sistem mampu mengolah

2014).

data produk, data users, data pesanan dan

Sistem

mempermudah

E-Commerce
Kabupaten

Kain

Jepara

Troso

dalam

di

rangka

laporan

dan

Dari beberapa tinjauan pustaka yang
telah direview di atas diharapkan dapat

menunjukkan sistem mampu mengolah data

menjadi acuan penelitian dalam merancang

users, data detail kain serta sistem memiliki

dan

fitur chat box. Sistem mampu dioperasikan

ElhaShop

dalam Windows multiplatform operating

memberikan informasi produk meliputi

System (Arifin & Triyanto, 2017).

detail

informasi

Penelitian

penjualan

ini

Sistem

menengah.

hasil

(Puspitasari, 2017).

meningkatkan pembinaan terhadap industri
kecil

transaksi

penjualan

pada

membangun

E-Commerce

Purwodadi

produk,

harga

yang

produk

pada
mampu

serta

ketersediaan produk. Serta sistem mampu

Toko Wiwik Collection berbasis website.
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mengolah

data

transaksi

dan

laporan

Penelitian dilakukan di Toko ElhaShop
Purwodadi dari mulai 1 April – 29 Juni

penjualan.

2019.
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini menggunakan
metode sebagai berikut:

Subyek Penelitian
Subyek

dalam

penjualan

penelitian

produk

dengan

ini

adalah

media

e-

Commerce.

Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan

rekayasa

perangkat

lunak

Prosedur

menggunakan Waterfall sebagai metode
pengembangan

Metode

metode rekayasa perangkat lunak dengan

pengembangan sistem Waterfall adalah

metode pengembangan Waterfall, berikut

metode yang mengambil aktivitas proses

tahap prosedur penelitian yang dilakukan:

dasar

yang

sistemnya.

Dalam penelitian ini menggunakan

spesifik,

pengembangan,

Requirements definition, dalam tahap

validasi, dan evolusi. Dalam metode ini

ini dilakukan pengumpulan data dengan

harus merencanakan dan menjadwalkan

melakukan

semua aktivitas proses sebelum mulai

ElhaShop Purwodadi sehingga diperoleh

mengerjakan (Sommerville, 2011). Tahapan

data

metode pengembangan Waterfall dapat

dibutuhkan dalam menganalisis sistem.

dilihat pada Gambar 1.

Selain itu dilakukan studi pustaka yang

dan

observasi,

informasi

wawancara

penjualan

di

yang

terkait penelitian yang dilakukan.
System and Software Design, tahap
ini dilakukan perancangan sistem yang
dimodelkan dengan diagram konteks, Data
Flow Diagram (DFD), Entity Relationship
Gambar 1 Metode Pengembangan Sistem
Waterfall (Sommerville, 2011)

Diagram

(ERD),

relasi

tabel,

dan

perancangan antar muka sebagai design
user interface dari sistem yang dibangun.

Waktu dan Tempat Penelitian

Implementation and Unit Testing,
tahap ini dilakukan pembuatan coding atau
pemrograman dengan bahasa pemograman
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PHP dan MySQL sebagai manajemen

ke sistem. Diagram konteks dari sistem

databasenya serta dilakukan pengujian

yang dibangun ditunjukan pada Gambar 2.

sistem dengan black box testing.
Integration and System Testing, pada
tahap ini, setiap unit program dilakukan
pengintegrasian satu sama lain dan diuji
sebagai satu sistem yang lengkap untuk
memastikan

sistem

sudah

memenuhi

persyaratan yang ada dengan melakukan
pengujian menggunakan black box testing
sebagai system testing. Setelah itu sistem
diberikan kepada ElhaShop Purwodadi

Gambar 2 Diagram Konteks

untuk dicoba pengoperasiannya.
Operation and Maintenance, tahap ini

Relasi antar tabel merupakan diagram

merupakan tahap terakhir dimana sistem

yang

yang dirancang dan dibangun dijalankan

disimpan, dan digunakan dalam sistem

pada

bisnis.

ElhaShop

melakukan

Purwodadi

pemeliharaan

dengan

sistem,

yaitu

apabila adanya kekurangan pada sistem.

menunjukan

Entitas

informasi

dibuat,

menggambarkan

jenis

informasi yang sama. Dalam sebuah entitas
digunakan untuk menghubungkan antar
entitas

yang

sekaligus

menunjukan

hubungan antar tabel. Berikut gambar relasi
antar tabel ditunjukan pada Gambar 3.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Perancangan Sistem
Diagram
semua

entitas

Konteks
luar

menunjukkan

yang

menerima

informasi dari atau memberikan informasi
Gambar 3 Relasi antar tabel
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Implementasi Sistem
Halaman beranda merupakan halaman
awal bagi pelanggan untuk mengunjungi
website E-Commerce ElhaShop Purwodadi.
Pada halaman ini pengunjung dapat melihat
produk yang tersedia. Halaman beranda
Gambar 5 Halaman Register dan Login

ditunjukan pada Gambar 4.

Halaman tentang berisi profil tentang
ElhaShop Purwodadi. Halaman tentang
ditunjukan pada Gambar 6.

Gambar 4 Halaman Beranda

Halaman registrasi dan login, pada
halaman ini terdapat dua form yaitu form
registrasi dan form login. Form registrasi
digunakan bagi pengujung yang belum
mendaftar sebagai pelanggan ElhaShop

Gambar 6 Halaman Tentang

Purwodadi untuk melakukan registrasi.
Sedangkan pada form login digunakan
login.

Halaman kontak berisi informasi

Halaman registrasi dan login ditunjukan

kontak yang bisa dihubungi pada ElhaShop

pada Gambar 5.

Purwodadi. Halaman kontak ditunjukan

pelanggan

untuk

melakaukan

pada Gambar 7.
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bahwa barang telah diterima. Halaman
Pesanan ditunjukkan pada Gambar 9.

Gambar 7 Halaman Kontak
Gambar 9 Halaman Pesanan
Halaman
digunakan

keranjang

pelanggan

untuk

belanja
transaksi

pemesanan. Halaman keranjang belanja
ditunjukan pada Gambar 8.

Halaman laporan pemesanan berisi
tentang laporan pemesanan yang masuk
pada

ElhaShop

laporan

Purwodadi.

pemesanan

Halaman

ditunjukan

pada

Gambar 10.

Gambar 10 Halaman Laporan Pemesanan
Gambar 8 Halaman Keranjang Belanja
Halaman laporan penjualan berisi
Halaman pesanan berisi informasi
produk yang telah pelanggan pesan pada
menu keranjang belanja. Pada halaman

laporan penjualan ElhaShop Purwodadi.
Halaman laporan penjualan ditunjukan pada
Gambar 11.

pesanan terdapat informasi tentang produk
yang dipesan serta terdapat tombol bayar
untuk melakukan upload bukti pembayaran
dan tombol terima barang untuk konfirmasi
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pemilik (owner) dan pelanggan (customer).
Dengan

sistem

mempermudah

yang
dalam

dibangun,
meningkatkan

layanan penjualan, memperluas pemasaran,
Gambar 11 Halaman Laporan Penjualan

mempermudah

proses

mempermudah

penyimpanan

mempermudah
Halaman

laporan

produk

dalam

transaksi,
dan

mendapatkan

berisi

informasi. Sistem yang dibangun mampu

laporan produk yang dijual ElhaShop

mengelola data produk secara realtime,

Purwodadi baik produk yang tersedia atau

mengelola data transaksi penjualan dan

produk yang terjual. Halaman laporan

laporan yang dibutuhkan meliputi laporan

produk ditunjukan pada Gambar 12.

produk, laporan pemesanan dan laporan
penjualan.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan terdapat saran dan rekomendasi
dalam pengembangan lebih lanjut yaitu

Gambar 12 Halaman Laporan Produk

penambahan

fasilitas

pengembangan

aplikasi

Chatboot,
mobile

dan

berbasis

Android.
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pemrograman PHP dan MySQL sebagai
database servernya. Sistem yang dibangun
dapat
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dari

pengelola
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user

(admin),
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