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ABSTRAK 

Seiring berkembangnya zaman bidang teknologi, perusahaan-perusahaan semakin 

tertantang dalam menggunakan teknologi sebagai alat atau media untuk tetap 

bertahan dan memenangkan persaingan  yang makin hari makin ketat dan keras. 

Internet merupakan salah satu media yang tidak asing lagi bagi kehidupan 

masyarakat di Indonesia bahkan di dunia. Akhir-akhir ini penggunakan internet 

yang menjurus kepada cyberspace kelihatan akan mendominasi seluruh kegiatan 

di dunia ini dan akan menjadi alat media untuk persaingan antara perusahaan yang 

satu dengan yang lain. Globalisasi ekonomi juga menbuat perubahan menjadi 

konstan, pesat, radikat dan serentak. Sehingga perusahaan harus memiliki 

kemampuan bersaing dengan para kompetator. Perusahaan dalam menjual suatu 

produk melalui internet berbasis web adalah untuk memudahkan pekerjaan 

dengan biaya rendah dan menghubungkan banyak orang. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menemukan permasalahan yang ada pada UMKM ZXID di Kota 

Batam dalam menyampaikan informasi produk dan layanan kepada pelanggan, 

memudahkan pelanggan untuk melihat rincian informasi barang yang di inginkan 

baik jenis barang atau harga barang, mendukung pemasaran yang lebih menarik 

karena di sertakan gambar-gambar produk, dan lebih efektif dan efisien sehingga 

menurunkan biaya operasional. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

mengembangkan membuat suatu sistem yang lebih baik, yang lebih jelas 

mengenai bagaimana merancang dan membangun sebuah e-commerce. 

Kata Kunci: Perancangan, e-commerce, web. 



 

 

ABSTRACT 

 

As the era of technology develops, companies are increasingly challenged in 

using technology as a tool or media to stay afloat and win the competition that is 

getting tougher and tougher. The internet is a medium that is familiar to people's 

lives in Indonesia and even in the world. Lately the use of the internet that leads 

to cyberspace seems to dominate all activities in this world and will become a 

media tool for competition between one company and another. Economic 

globalization also makes change constant, rapid, radical and simultaneous. So the 

company must have the ability to compete with competitors. Companies in selling 

a product through a web-based internet is to facilitate work with low costs and 

connect many people. The purpose of this research is to find the problems that 

exist in UMKM ZXID in conveying product and service information to customers, 

making it easier for customers to see the details of the desired goods both types of 

goods or the price of goods, supporting marketing that is more attractive because 

it includes pictures product, and more effective and efficient thereby reducing 

operational costs. The benefit of this research is to develop a better, clearer 

system of how to design and build an e-commerce site. 

Keywords: Design, e-commerce, web. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Seiring berkembangnya zaman bidang teknologi, toko-toko semakin 

tertantang dalam menggunakan teknologi sebagai alat atau media untuk tetap 

bertahan dan memenangkan persaingan  yang makin hari makin ketat dan keras. 

Internet merupakan salah satu media yang tidak asing lagi bagi kehidupan 

masyarakat di Indonesia bahkan di dunia. Akhir-akhir ini penggunakan internet 

yang menjurus kepada cyberspace kelihatan akan mendominasi seluruh kegiatan 

di dunia ini dan akan menjadi alat media untuk persaingan antara toko yang satu 

dengan yang lain. Globalisasi ekonomi juga menbuat perubahan menjadi konstan, 

pesat, radikat dan serentak. Sehingga toko harus memiliki kemampuan bersaing 

dengan para kompetator.  

Tentunya, pemanfaatan teknologi internet tersebut juga tidak lepas dari 

dunia bisnis, baik itu dalam skala Usaha Kecil Menengah (UKM), maupun skala 

perusahaan korporat yang sudah go-international. Tidak heran jika di zaman serba 

modern dan canggih ini, internet telah memiliki peran yang sangat berpengaruh 

terhadap kesuksesan sebuah usaha, termasuk usaha rintisan dan industri rumahan. 

Salah satu manfaat teknologi informasi dalam pengembangan UKM bagi 

pengusaha adalah mempercepat proses bisnis, dimana penggunaan teknologi 

informasi yang dilakukan karena teknologi mampu mengatasi masalah jarak dan 



 

2 
 

waktu yang diperlukan dalam sebuah proses bisnis. Contohnya penggunaan situs-

situs penjualan untuk melakukan proses jual beli antara perusahaan dengan 

konsumennya. Dengan teknologi tersebut, pembeli bisa membeli sebuah produk 

tanpa harus meninggalkan rumah untuk berbelanja. Di sisi lain, pengusaha pun 

juga dapat menerima pesanan lebih cepat dari konsumen dengan teknologi 

tersebut. 

Namun pada kenyataanya Dalam berita tribun batam 21 April 2018, yang 

meliput hasil diskusi umum yang diadakan oleh pegadaian cabang Batam dengan 

pemerintah kota Batam yang berjudul “Menangkan Pasar, Pelaku UMKM Harus 

Hijrah Melek Digital”, yang mengangkat  tema tentang perkembangan digitalisasi 

di tengah UMKM. Dalam artikel yang dipaparkan pemerintah Kota Batam 

melalui Disperindag terus mendorong agar pelaku UMKM bisa melek teknologi. 

Bahwa di Kota Batam tingkat penggunaan tekonologi dalam UKM masih sangat 

rendah. Permasalahan yang umum ditemui, banyak dari pelaku usaha masih 

enggan mengenal teknologi internet untuk mengembangkan usahanya. Padahal 

pemanfaatan teknologi, informasi, dan jaringan internet semakin mudah dijangkau 

dan digunakan bahkan untuk orang awam sekalipun. 

Masyarakat Indonesia memiliki kreativitas yang beragam, hal itu sangat 

berpotensi membangun UKM yang memiliki daya saing tinggi. Hanya saja 

sebagian orang tidak tahu cara membangun suatu produk menjadi dikenal dan 

punya potensi pasar yang luas dengan pemanfaatan teknolgi internet. 

Kondisi tersebut merupakan kesempatan yang kini dimanfatkan oleh para 

penggiat teknologi yang turut serta membantu para pelaku UKM mengadaptasi 
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layanan berbasis teknologi untuk menjalankan pemasaran secara online, sehingga 

dari hal ini bisa menciptakan ragam peluang baru yang menguntungkan. 

Penjualan suatu product melalui internet berbasis web adalah untuk 

memudahkan pekerjaan dengan biaya rendah dan menghubungkan banyak orang, 

dari berbagai tempat diseluruh dunia. Seorang yang mempunyai alamat internet 

(internet address) dapat berinteraksi dengan menggunakan komputer lain dalam 

suatu jaringan, kapan dan dimana saja. Keterhubungan global (global 

connectivity) melalui internet dan kemudahan penggunaan akses kepada dunia 

bisnis maupun perorangan yang secara normal akan sulit dilakukan. 

Toko bisnis perdagangan maupun perorangan dapat secara langsung 

menghubungi kepada pemasok, rekan bisnis, atau pelanggan dengan biaya rendah, 

meskipun terletak sangat jauh secara geografis. Selain itu dapat mencari outlet 

baru untuk memasarkan product atau jasa yang ditawarkan secara lebih luas dan 

internet memfasilitasi transaksi silang batas (cross-border transactions). Web 

merupakan antar muka (interface) standart dengan media internet dan 

memungkinkan akses global dengan murah. Berkaitan dengan perdagangan 

prilaku bisnis apapun, banyak yang telah beralih melalui internet dalam hal 

promotion, marketing, sampai dengan transaksi penjualan. 

Perubahan yang terjadi pada internet merupakan salah satu pemandangan 

yang paling menarik dalam kemajuan teknologi yang yang terjadi sekarang ini. 

Salah satunya adalah munculnya electronic commerce (penjualan) dalam 

lingkungan bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari penjualan sudah mengusai 
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berbagai bisnis area disetiap kegiatan. Dengan ini memudahkan para konsumen 

untuk dapat melakukan transakasi jual beli tampa harus dating ketempatnya. 

Dalam era globalisasi dan teknologi dewasa ini, penggunaan komputer 

sebagai salah satu alat teknologi informasi sangat dibutuhkan keberadaannya 

hampir di setiap aspek kehidupan. Sistem informasi dan teknologi komputer 

berkembang sangat pesat sejalan dengan besarnya kebutuhan terhadap informasi. 

Dengan adanya perkembangan teknologi ini, semakin banyak media 

telekomunikasi yang dimanfaatkan untuk kegiatan pemasaran, dan bahkan 

diantaranya dapat memfasilitasi komunikasi secara dua arah. Salah satu bentuk 

teknologi informasi yang sering dimanfaatkan sebagai media pemasaran saat ini 

adalah internet. 

Terkait dengan perkembangan teknologi informasi tersebut, banyak 

perusahaan yang berlomba-lomba meningkatkan kinerja melalui sistem yang 

serba terkomputerisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Setiap 

perusahaan pada umumnya bertujuan untuk memperoleh laba, untuk mencapai 

tujuan tersebut perusahaan harus dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki 

secara efektif. 

Salah satu bisnis yang menjadi trend baru dimasyarakat sekarang ini adalah 

dalam bidang belanja online (online Shopping), salah satu bentuk usaha dari para 

pebisnis online adalah memberikan fasilitas dan pelayanan yang memuaskan 

terhadap pelanggan,untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kualitas pelayanan 

yang baik. 
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UMKM ZXID di Kota Batam merupakan toko yang menyediakan berbagai 

macam kebutuhan elektronik dan fashion. Umumnya, UMKM ZXID di Kota 

Batam lebih mengutamakan kebutuhan untuk para remaja hingga dewasa. Akan 

tetapi saat ini sistem di UMKM ZXID di Kota Batam ini masih manual, seperti 

promosi barang masih menggunakan facebook dan instagram tidak adanya 

penjualan jarak jauh yang bisa mempermudah perusahaan dalam memperluas 

wilayah pemasaran. UMKM ZXID di Kota Batam merupakan toko yang 

menerapkan model bisnis B2C (Business to Customer), akan tetapi belum 

menggunakan sistem penjualan berbasis web atau penjualan. Konsumen harus 

datang sendiri ke lokasi dan pembayaran dilakukan secara tunai. Hal ini tentu 

menyulitkan para calon konsumen dari dalam dan luar kota, dikarenakan harus 

mengeluarkan biaya untuk mengunjungi UMKM ZXID di Kota Batam. Sehingga 

calon konsumen membutuhkan layanan pembelian dan pembayaran secara online 

dan transfer melalui rekening. Melalui pemanfaatan sistem informasi website ini, 

diharapkan mampu meningkatkan kebutuhan akan data dan informasi kepada 

calon konsumen UMKM ZXID di Kota Batam, dimana calon konsumen dapat 

melakukan pertukaran data dan informasi hingga transaksi tentang segala produk 

yang ada pada UMKM ZXID di Kota Batam. 

Dalam kegiatannya toko ini masih menggunakan konvensional pada saat 

konsumen ingin memesan produk. Konsumen masih harus mengguanakan jasa 

marketing dalam memesan desain produk yang mereka inginkan. Kadang pesan 

informasi yang sering disampaikan sama antara marketing ke pihak desain produk 

sering tak sama karena tidak punya bukti yang valid tanpa bukti yang tertulis 
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sehingga menimbulkan proses traksaksi yang berulang-ulang dan membutuhkan 

waktu yang lama. 

Belum adanya media pemasaran secara online menambah masalah yang ada 

pada UMKM ZXID di Kota Batam. Seperti saat ini sebuah toko kurang kompetitif 

jika tidak memiliki media pemasaran online seperti website. Mengakibatkan toko 

tersebut kurang dikenal banyak orang. Dengan demikian masalah yang dihadapi 

oleh UMKM ZXID di Kota Batam tersebut maka dibutuhkan sebuah website 

berupa penjualan dapat membantu menyampaikan informasi produk dan harga 

secara detail kepada konsumen. Selain itu dengan website juga akan 

mempermudah konsumen untuk dapat informasi kapan dan dimana saja. Suatu 

website akan menjelaskan bagaimana proses toko dalam melakukan kegiatannya 

sehingga dapat ditampilkan waktu pemesanan dan waktu yang dibutuhkan untuk 

mengirimkan pesanan hingga sampai ke tangan pelanggan yang memesaan. 

Untuk itu perlu dibuat sebuah sistem informasi penjualan berbasis web pada 

UMKM ZXID di Kota Batam agar konsumen dapat dengan mudah mengakses 

informasi produk yang ditawarkan tanpa harus datang langsung ke perusahaan 

ataupun menghubungi karyawan, konsumen juga bisa langsung melakukan 

pemesanan dan pembayaran produk yang melalui website, sistem informasi 

penjualan berbasis web juga bisa menjadi solusi untuk perusahaan agar lebih 

mudah mempromosikan produknya ke wilayah lain tanpa harus membuka cabang 

terlebih dahulu. 

Penjualan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyampaian informasi 

daftar barang dengan murah. Hal ini sangatlah penting karena keberadaan suatu 
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website dapat menyampaikan informasi  produk yang terbaru, produk yang lama, 

ketersediaan barang dan juga kecepatan informasi dan harga secara terperinci 

kepada pelanggan. Penyampaian laporan menyangkut jumlah pelanggan, jumlah 

permintaan barang, selain itu melalui website akan dapat menampilkan informasi 

yang dibutuhkan oleh pimpinan secara cepat. UMKM ZXID di Kota Batam untuk 

dijadikan bahan penelitian penulis usulan penelitian denga judul: “RANCANG 

BANGUN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB PADA 

UMKM ZXID DI KOTA BATAM”.  

 

1.2   Identifikasi Masalah 

Berdasakan hasil pengamatan penulis, maka dari penulis mencoba untuk 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Tidak ada media informasi penjualan yang komunikatif dan informasi untuk 

menjelakan secara detail produk-produk pada UMKM ZXID di Kota Batam. 

2. Belum memiliki penjualan secara online sehingga kurang dalam persaingan 

dengan toko yang lain. 

3. Belum tersedia informasi yang dapat memudahkan pemesanan oleh konsumen 

terhadap produk yang dijual. 

 

1.3   Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara merancang sistem informasi penjualan berbasis web pada 

UMKM ZXID di Kota Batam? 
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2. Bagaimana cara mengimplementasi sistem informasi penjualan berbasis web 

pada UMKM ZXID di Kota Batam? 

 

1.4  Batasan Masalah 

 Permasalahan yang tercakup tidak terlalu jauh atau menyimpang dari tujuan 

dan tidak mengurangi efektifitas pemecahannya. Maka penulis melakukan 

pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Sistem yang dibuat hanya meliputi pemesanan dan penjualan produk pada 

UMKM ZXID di Kota Batam. 

2. Pembayaran dilakukan secara offline, dimana konsumen melakukan 

transfer uang secara manual ke rekening yang telah ditentukan. 

3. Sistem informasi penjualan berbasis web ini dibuat dengan menggunakan 

bahasa pemrograman PHP dan database MySQL sebagai olah datanya. 

  

1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana cara merancang sistem informasi penjualan 

berbasis web pada UMKM ZXID di Kota Batam. 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengimplementasi sistem informasi 

penjualan berbasis web pada UMKM ZXID di Kota Batam. 
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1.6  Manfaat Penelitian 

Terdapat 2 manfaat dari hasil penelitian ini, yaitu: Manfaat Teoritis dan 

Manfaat Praktis.  

1.6.1. Manfaat Teoritis 

1. Melalui penelitian ini, penulis mendapat ilmu pengetahuan tentang 

bagaimana cara merancang dan membuat sebuah sistem informasi 

penjualan berbasis web. 

2. Sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa yang membutuhkan. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat terhadap objek 

a. Perusahaan memiliki website untuk melakukan pemasaran secara 

online. 

b. Dengan adanya website penjualan, perusahaan dapat menjangkau 

konsumen pada wilayah lain. 

2. Manfaat terhadap akademis 

a. Agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran mahasiswa. 

b. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai referensi yang dapat dijadikan 

sebagai sumber bagi penelitian selanjutnya. 

3. Manfaat terhadap masyarakat 

a. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang produk yang dijual 

perusahaan secara mudah, cepat dan akurat.  
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b. Masyarakat dapat melakukan pemesanan tanpa datang langsung ke 

lokasi. 
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BABiii  II 

TINJAUANiii  PUSTAKA 

 

 

2.1 Teoriiii  Umum 

Padaiii   bagianiii   iniii i  penulisiii   akaniii   menguraikaniii   tentangii i  teori-teoriii i  umumiii  

menurutii i   pendapatii i   paraiii   pakariii   daniii   ahli-ahliii i   mengenaiiii   teorii ii   yangi i i   berhubunganiii  

dengani ii   juduliii   yangi i i   akaniii   diangkati ii   olehii i   peneliti.ii i   Haliii   iniii i   digunakaniii   untukiii  

memperkuatii i  teoriii i  yangi i i  akaniii   diuraikani ii   padaiii   penulisaniii   skripsiii i  ini. 

 

2.1.1 Defenisiiii  Sistem 

 Sebelumii i   mempelajari iii   lebihi ii   jauhi ii   tentangi ii   suatuiii   sistem,iii   akani ii   lebihii i   baikiii   kitaiii  

mengetahuiii i  terlebihiii   dahuluiii   mengenaiii i   definisiiii   sistem iii   itui ii   sendiri.ii i   Adapuni ii   penertianiii  

sistem iii   dariii i  beberapaiii   pakarii i  antaraiii   lain: 

 Sistemiii   (system)iii   adalahiii   kumpulaniii   sub-subi i i   sistem,ii i  elemen-elemen,iii  

prosedur-prosedur,i i i   yangi i i   salingi ii   berinteraksi ii i   untukiii   menentukaniii   tujuaniii   tertentu,iii  

sepertiii i  informasi,i ii   targetii i  ataui ii   golii i  (Hapzi,i ii   Aliiii   &i ii   Wangdra,i ii   2010:i ii   35).iii    

Sistemiii   adalahii i   sebuahiii   tatananii i   yangi ii   terdiriii i   atasi ii   sejunlahi ii   komponeniii  

fungsionali ii   (denganiii   tugasiii   daniii   fungsii ii   khusus)i ii   yangi i i   salini ii   berhubunganiii   daniii   salingiii  

bersama-samai ii   bertujuaniii   untukiii   memenuhiiii   suatuii i   proses/pekerjaaniii   tertentuiii   iii  

(Kursini,ii i  2015:i i i  12)i ii   . 

Menurutiii   iii   (Jogiyanto,i ii   2013:i ii   45)i ii   Sistemi ii   informasiiii   berbasisiii   Webiii   adalahii i   suatuiii  

jaringaniii   komputeriii   globali ii   yangi ii   terbentukii i   dariiii   jaringan-jaringani ii   komputerii i   lokaliii   daniii  

regional,iii   dengani ii   adanyai ii   jaringani ii   iniiii   memungkinkani ii   komunikasi iii   dataiii   antariii  
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komputerii i   -i ii   komputeriii   yangi ii   terhubungi ii   kei ii   jaringanii i   tersebut.i ii   Aplikasi iii   berbasisiii   Webi ii  

(Systemi ii   Requestiii   Online)iii  dapati ii   diaksesiii   kapaniii   puniii   dani ii   darii ii   manai ii   punii i   selamaiii   adaiii  

jaringaniii   internet.i ii  Dapatiii   diaksesii i  hanyai i i  denganiii   menggunakanii i  Webiii   browseriii  

(umumnyai i i   sudahi ii   tersediai ii   dii ii   PC,iii   Laptop,ii i   Ipadiii   dani ii   smartphone),ii i   tidaki ii   perluiii  

menginstallii i  aplikasiiii   clientiii   khusus.i ii    

Pengertianiii   sistemiii   menurutiii   (Iswandy,i i i   2015:i ii   72),iii   Sebuahiii   sistemiii   terdirii ii   dariiii  

berbagaiiii   unsuri ii   yangi i i   salingii i   melengkapii ii   dalamiii   mencapaiiii   tujuaniii   daniii   sasaran.iii   Unsur-

unsuri ii   yangi i i   terdapatiii   dalamiii   sistemiii   itulahiii   yangi i i  disebutiii   dengani ii   subsistem.i ii   Subsistem-

subsistem iii   tersebutiii   harusiii   salingi ii   berhubungani ii   dani ii   berinteraksii ii   melaluiii i   komunikasiiii  

yangi ii   relevaniii   sehingga i i i  sistemiii   dapatiii   bekerjaiii   secaraiii   efektifiii   daniii   efisien. 

Sistemiii   jugaii i  diii i  definisikanii i  sebagaii ii   kumpulaniii   atauiii   himpunaniii   dariiii   unsur,iii  

komponeniii   atauiii   variabeliii   yangi i i   terorganisir,ii i   salingi ii   berinteraksi,iii   salingii i   bergantungiii  

satuiii   samai ii   lain,i ii   dani ii  terpadu.i ii   Sebuahii i  sistemii i  terdiriiii   darii ii   bagian-bagiani ii   atauiii  

komponeniii   yangi i i   terpaduiii   untuki ii   satuii i  tujuani ii   (Andrianof,i ii   2018:i ii   13). 

Sedangkani ii   pengertianii i   sistemii i   menurutiii  Hamim ii i  Tohariiii   dalamiii   jurnaliii  

(Andrianof,i ii   2018:i ii   13),iii   sistemi ii   adalahii i  kumpulanii i  objek-objekiii   yangi ii   salingii i  berelasiiii  

daniii   berinteraksi,iii   sertaiii   hubunganiii   antaraii i   objekiii   bisaiii   dilihatiii   sebagaii ii   satuiii   kesatuaniii  

yangi ii   dirancangi ii   untukiii   mencapaiiii   satui ii   tujuanii i  yangi i i  telahiii   ditetapkan. 

Pendapatii i  lainii i  menurutiii   (Husda,i ii  2012:i ii   111)ii i  dalamiii   bukuiii   yangi i i  berjuduliii  

pengantariii   teknologi iii   informasi,iii   sistemiii   jugai ii   merupakaniii   kesatuaniii   bagian-bagianiii  

yangi ii   salingi ii   berhubungani ii   yangi i i   beradaiii   dalamii i   suatui ii   wilayahi ii   sertaiii   memilikiiii   item-

itemiii   penggerak,i ii   contohii i   umumiii   misalnya i ii   sepertiii i   negara.ii i   Negarai ii   merupakaniii   suatuiii  

kumpulanii i   dariii i   beberapaii i   elemeniii   kesatuaniii   laini ii   sepertiiii   provinsii i i   yangi i i   salingiii  
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berhubungani ii   sehinggai ii   membentukiii   suatuii i  negaraii i   dimanaiii   yangi i i   berperaniii   sebagaiiii  

penggeraknya i ii   yaituii i   rakyati ii   yangi i i   beradaiii   diiii  negarai ii   tersebut.ii i   Contohii i   lainnyai i i   adalahiii  

sistem iii   komputeri ii   terdiriiii   dari:i ii   Software,iii   Hardware,i ii   Brainware,ii i   Sistemi ii   Akuntansi,iii  

dll. 

Alasani ii   penerapani ii   aplikasiiii   berbasisi ii   Webiii   (Systemi ii   Requestii i   Online)i ii   bagiiii  

perusahaan: 

1. Komunikasii ii   antariii   pegawaiiii   menjadii ii   lebihi ii   baik. 

2. Biayai i i  pengembanganiii   daniii   perawataniii   yangi i i   lebihiii   murahii i   dibandingi ii   teknologiiii  

clienti ii   serveriii   biasa. 

3. Keinginanii i   untukiii   menaikkkaniii   rasaii i   kepemilikaniii   data,i ii   daniii   tanggungi ii   jawabiii  

pengguna. 

4. Mudahii i  digunakani ii   dani ii   sederhana.iii   Dalamiii   haliii   iniii i  kemudahanii i  dalamii i  aksesi ii   padaiii  

berbagaiiii   sumberiii   yangi i i   menarikii i  dariiii   internet. 

5. Mudahii i  mendistribusikan iii   progamii i  aplikasiii i  keiii   user. 

 

Menurutiii   (Turbaniii   etiii   al,iii   2015:i ii   67),iii   Sistemiii   informasiiii   berbasisii i   Webiii   adalahiii  

jaringaniii   globaliii   (wide-areai ii   network)iii   yangi ii   menghubungkani ii   jutaaniii   jaringaniii  

komputerii i  organisasi iii   diiii   seluruhi ii   duniaiii   daniii   benua.i ii   iii    

Menurutiii   (Kotleri ii   &i ii   Armstrong,i ii   2014:i ii   125),ii i   Sistemiii   informasiii i   berbasisii i   Webiii  

adalahiii   Webi ii   publikiii   yangi i i   amatii i   pesati ii   danii i   dihubungkani ii   olehii i   jaringaniii   komputer,iii   yangi ii  

menghubungkani i i  berbagaiiii   tipei ii  penggunai ii  diseluruhiii   duniaiii   sehinggai ii   membentukiii  

suatuiii   gudangi ii   informasiiii   (informationi ii   repository)iii   yangi i i   amatii i  besar.iii    
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Berdasarkanii i  beberapai ii  pengertiani ii   diatas,i ii  dapatii i  disimpulkaniii   bahwaii i  iii   Sistemiii  

informasiii i  berbasisi ii  Webiii   adalahiii   suatuii i   sistemiii   informasiii i   globaliii   yangi i i   terbentukiii  

melaluiii i  jaringan-jaringani ii   komputeriii   yangi i i  terhubungi ii   diseluruhii i  duniaiii   sehinggai ii  

membentuki ii   suatui ii   gudangi i i  informasiii i  yangi ii  amati ii   besarii i  yangi ii   dapatiii   digunakanii i  olehiii  

publicii i   dimanaiii   sajaiii   daniii   kapaniii   saja.iii   Fungsi ii i   -ii i   fungsiii i   darii ii   Sistemiii   informasii ii   berbasisiii  

Webi ii   adalahiii   sebagai iii   berikutiii   (Kotleri ii   &i ii   Armstrong,i i i  2014:i i i  127-128): 

1. Sistemiii   informasiiii   berbasisi ii   Webii i   sebagaii ii   mediaii i   komunikasi,i ii   merupakaniii   fungsii ii  

internetiii   yangi i i   palingi ii   banyaki i i  digunakanii i  dimanaii i  setiapii i  penggunai ii   interneti ii   dapatiii  

berkomunikasiiii   dengani ii   penggunai ii   lainnyai ii   diiii   seluruhiii   dunia. 

2. Mediaiii   pertukaraniii   data,i ii   menggunakani ii   e-mail,iii   newsgroupiii   danii i   wwwiii   (worldiii   wideiii  

Webi ii   –i ii   jaringani ii   situs-situsi ii   Web)ii i  paraiii   penggunai ii   sistemiii   informasiii i  berbasisii i   Webiii  

diiii   seluruhiii   duniaii i  dapati ii   salingiii   bertukarii i  informasiiii   denganiii   cepatiii   daniii   murah. 

3. Mediaiii   untukiii   mencariiii   informasiii i   dani ii   data,iii   perkembanganiii   sistem iii   informasiiii  

berbasisiii   Webi ii   yangi i i  sangati ii  pesat,iii   menjadikaniii   wwwiii   sebagaiiii   salahii i  satuiii   sumberiii  

informasiii i  yangi ii   pentingii i  danii i  akurat. 

4. Fungsii ii   komunitas,iii   sistemiii   informasiii i   berbasisiii   Webi ii   dapatii i   membentukiii  

masyarakati ii   baruiii   yangi i i   beranggotakaniii   paraiii   penggunai ii   Sistemiii   informasiiii   berbasisiii  

Webi ii   dariiii   seluruhiii   dunia.i ii   Fungsii i i   komunitasi ii   inii ii   bergunaiii   dalamiii   berkomunikasi,iii  

mencarii ii   informasi,iii   berbelanja,i ii   melakukanii i   transaksiii i  bisnisiii   daniii   sebagainya.i ii  

Karenai ii   sifatiii   Sistemi ii   informasiiii   berbasisi ii   Webi ii   yangi i i   miripiii   denganii i   duniaiii   kitaiii  

sehari-hari,iii   makaii i   sistemiii   informasii ii   berbasisii i   Webi ii   seringi ii   disebuti ii   sebagaiiii  

cyberspaceii i  atauii i  virtuali ii   worldiii   (duniaii i  maya). 
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 ii i  i ii   iii    Suatuiii   sistem iii   mempunyaii ii   karakteristikiii   atauiii   sifat-sifatiii   yangi ii   tertentu,iii   yaituiii  

mempunyai i ii   komponen-komponeniii   (components),ii i   batasi ii   sistemiii   (boundary),iii  

lingkungani i i  luariii   sistemiii   (environments),i ii  penghubungi ii   (interface),ii i  masukaniii   (input),iii  

keluaraniii   (output),iii   pengolahiii   (proses),i ii   danii i  sasarani ii   (objectives)iii   ataui ii   tujuaniii   (goal).iii  

Karakteristiki ii   sebuahii i  sistemi ii   dapati ii   dilihatiii   padaiii   gambariii   berikutiii   (Kotlerii i  &iii  

Armstrong,i i i  2014:i i i  130):i ii    

 

  iii  iii  iii  iii  iii  iii  Gambariii  2.1.ii i  Karakteristikiii   Sistem 

 

Keterangan: 

a. Komponeni ii   system 

Sistemiii   terdiriiii   dariii i   sejumlahiii   komponeniii   yangi i i   salingi ii   berinteraksii ii   salingi ii   bekerjaiii  

samaiii   membentukiii   satuiii   kesatuan. 
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b. Batasi ii   system 

Baundaryiii   ataui ii   yangi i i   dikenaliii   dengani ii   batasiii   sistem iii   merupakaniii   daerahii i   yangi i i  

membatasiii i  antarai ii  suatuiii   sistem iii   denganiii  sistem iii   yangi ii   lainyai i i  atauiii   denganiii  

lingkungani i i  luarnya. 

c. Lingkungani i i  Luari ii   Sistemii i   

Lingkungani i i   luariii   sistemiii   atauiii   disebutiii   jugaiii   environmenti ii   adalahii i   segalaiii   sesuatuiii  

diluarii i  batasiii   sistemii i  i ii   yangi i i   mempengaruhii ii   operasii ii   sistem. 

d. Penghubungi i i  Sistemiii    

Penghubungi i i   ataui ii   disebutiii   jugai ii   denganiii   istilahiii   interfacei ii   merupakanii i   mediaiii  

penghubungi ii   antara iii   subsistemiii   denganiii   subsistemii i  yangi i i  lainya. 

e. Masukanii i  Sistem 

Masukanii i  atauii i  inputiii   adalahii i  energiii i  yangi ii   dimasukkaniii   keii i  dalamiii   sistem.i ii  Masukani ii  

dapatii i  berupaii i  masukani ii  perawataniii   (maintenanceii i  input)ii i  daniii   masukaniii   sinyali ii  

(signaliii   input). 

f. Keluaranii i  Sistem iii    

Keluaranii i   atauiii   outputii i   adalahiii   hasiliii   dariii i   energii ii   yangi i i   diolahi ii   daniii   diklasifikasikan iii  

menjadii ii   keluaranii i  yangi i i  bergunaiii   dani ii   sisaiii   pembuangan. 

g. Pengolahi ii   Sistem 

Suatuiii   sistemiii   dapati ii   mempunyai ii i   suatui ii   bagiani ii   pengolahiii   yangi i i   akaniii   merubahi ii  

masukaniii   menjadiiii   keluaran. 

h. Sasaraniii   Sistemi ii    

Setiapii i  sistemi ii  mempunyai i ii  tujuaniii   atauiii   sasarani ii  yangi ii   akaniii   dicapai.iii   Sasaranii i  dariiii  

sistemiii   sangati ii   menentukani ii   sekaliiii   masukaniii   yangi i i   dibutuhkaniii   sistemiii   daniii  

keluaraniii   yangi i i   akanii i  dihasilkaniii   sistem. 
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Gambaranii i  umumi ii  tentangiii   klasifikasiii i  sebuahiii   sistemii i  dapatiii   dilihatiii   padaiii  

gambarii i  berikuti ii   : 

 
Gambariii  2.2.iii   iii   Klasifikasiii i  Sistem 

Sistemiii   dapatii i   diklasifikasikaniii   dariiii   beberapai ii   sudutii i   pandang,ii i   diantaranyai ii  

adalahiii   sebagaiiii   berikutii i  iniiii   (Kotlerii i  &iii   Armstrong,i i i  2014:i i i  137): 

a. Sistemiii   abstrakii i  (abstractiii   system)ii i  daniii   sistemiii   fisikiii   (physicaliii   system). 

Sistemiii   abstraki ii   adalahi ii   sistemii i   yangi i i   berupaiii   pemikiraniii   atauiii   ide-ideii i   yangi i i   tidakiii  

tampakiii   secaraiii   fisik. 

b. Sistemiii   alamiahiii   (naturaliii   system)iii   daniii   sistemii i   buatani ii   manusiai ii   (humaniii   madeiii  

system). 

Sistemiii   alamiahi ii   adalahiii   sistemi ii  yangi ii   terjadiiii   melaluiiii   prosesii i  alam,iii   tidakiii   dibuatiii  

manusia. 

c. Sistemiii   tertentui ii   (deterministicii i   system)iii   daniii   sistem iii   takiii   tentuiii   (probabilisticiii  

system). 

Sistemiii   tertentui ii   beroperasiiii   dengani ii   tingkahii i   lakuiii   yangi i i   sudahiii   dapatiii   diprediksi.iii  

Interaksiii i  diantarai ii   bagian-bagiannya i i i  dapatiii   dideteksiii i  denganiii   pasti,ii i  sehinggaiii  

keluaraniii   dariii i  sistemiii   dapatiii   diramalkan. 

d. Sistemiii   Tertutupi ii   (closediii   system)iii   daniii   Sistemiii   Terbukaiii   (openiii   system). 
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Sistemiii   tertutupi ii   merupakanii i   sistemiii   yangi i i   tidaki ii   berhubunganiii   daniii   tidakiii  

terpengaruhiii   dengani ii   lingkungani ii   luarnya.i i i   Sistemiii   iniiii   bekerjaiii   secaraiii   otomatisiii  

tanpaii i  adanyai i i  turutiii   campuriii   tanganii i  dariiii   pihakii i  luar.iii    

 

2.1.2 Definisiiii  Informasi  

ii i  i ii   iii   iii   ii i  i ii    Informasii ii  memegangi ii  perananii i  yangi i i   pentingi ii   dalamiii   setiapiii   kehidupaniii  

manusia,ii i   begituiii   pulaiii   dalamiii   setiapii i   organisasiiii   senantiasaiii   memerlukani ii   informasi.iii  

Karenai ii   hampiriii   semua iii   bidangi ii   kegiatanii i   dalamii i   suatui ii   orgnisasiiii   tidakiii   akaniii   terlepasiii  

dariiii   informasii ii  sebagaiii i  saranai ii  penunjangii i  kelancaraniii   kegiatanii i  kinerjaiii   pegawaiiii   yangi ii  

telahiii   ditetapkaniii   sebelumnya i ii   didalamii i  tubuhii i  organisasi. 

Informasii ii   iii   merupakanii i   hasiliii   pengolahaniii   dataiii   sehinggai i i   menjadiii i   bentukiii   yangi ii  

pentingii i   bagiiii   penerimanya i i i   dani ii   mempunyaii ii   kegunaaniii   sebagaii ii   dasari ii   dalamiii  

pengambilanii i  keputusani ii  yangi ii   dapatiii   disarankaniii   akibatnya i i i  secaraiii   langsungi i i   saatiii   ituiii  

jugai ii   atauiii   secarai ii   tidakiii   langsungi ii   padaiii   saatiii   mendatangi ii   (Sutanta,ii i   2014:i i i   55).iii   Sifatiii  

informasiii i  yangi ii   membentukiii   nilaii ii   informasiiii  adalahi ii   : 

a. Kemudahanii i  dalamiii   perolehan 

b. Sifatiii   luasi ii   danii i  kelengkapanya 

c. Ketelitianiii   (accuracy) 

d. Kecocokanii i  denganiii   penggunai ii   (relevancy) 

e. Ketepatani ii   waaktu 

f. Kejelasaniii   (clarity) 

g. Fleksibelitasiii   /i ii   keluwesanya 

h. Dapati ii   dibuktikan 
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i. Tidakii i  adaiii   prasangka 

j. ii i  Dapatiii   diukur 

ii i   ii i   ii i   ii i   ii i   ii i   iii   iii   iii   iii   Informasiii i   diperlukaniii   olehiii   pemakaiiii   (menejemen)i ii   padaiii   seluruhii i   leveliii  

menejemeniii   dalami ii   seluruhii i  fungsiii i  organisatoris.i ii  Informasiiii   tersebut iii   dapatiii  

mempunyai i ii   fungsii ii   antarai ii   lainiii   : 

1. Menambahii i  pengetahuan 

2. Mengurangii ii   ketidakpastian 

3. Mengurangii ii   resiko 

4. Mengurangii ii   kegagalan 

5. Mengurangii ii   keanekaragamaniii   /iii   variasiiii   yangi i i  tidaki ii   diperlukan 

6. Memberiii i  standar,ii i  aturan,iii   ukurani ii  daniii   kepuasaniii   yangi i i  menentukani ii  pencapaianiii  

sasaraniii   daniii   sasaran. 

Dalamii i   suatui ii   siklusiii   informasii ii   inputii i   atauiii   masukaniii   yangi i i   berupai ii   dataiii   diolahiii  

menjadii ii   sebuahiii   outputi ii   atauiii   keluaran,iii   yangi i i   berupaiii   sebuahii i  informasi.iii   Komponeniii   -iii  

komponeniii   yangi i i   berpengaruhiii i  dalamiii   siklusii i  informasii ii   adalahii i  sebagaii ii   berikuti ii   : 

a. Datai ii   (input) 

b. Proses 

c. Informasii ii   (Output) 

d. Penerima 

e. Keputusani ii   tindakan 

f. Hasili ii   tindakan 
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Untukii i  lebihi ii   jelasnya i i i  dapati ii   dilihatiii   padai ii   gambariii   berikutiii   : 

Gambariii  2.3.iii   Siklusiii   Informasi 

 

Menurutiii   Hamim ii i   Toharii ii   dalami ii   jurnaliii   (Andrianof,i ii   2018:i i i   13),iii   Sumberiii   dariiii  

informasiii i   adalahiii   data.ii i   Dataiii   adalahi ii   faktaiii   atauiii   kenyataani ii   yangi i i   menggambarkaniii  

suatuiii   kejadian-kejadianiii   yangi i i   mempunyai iii   artiiii   tersendiri.iii   Informasiiii   adalahiii   dataiii  

yangi ii   telahiii   diprosesii i   sedemikianiii   rupa,iii   sehinggai ii   memilikiiii   artiii i   yangi i i   lebihi ii   bermanfaatiii  

bagii ii   penggunanya. 

Sedangkani ii   menurutiii   (Husda,i ii   2012:i ii   117),ii i   secara iii   umumi ii   informasiiii   dapatiii  

didefinisikani ii   sebagaiii i   hasili ii   dariiii   pengolahaniii   dataiii   dalamii i   suatuiii   bentukiii   yangi i i   lebihiii  

bergunai ii   daniii   lebihii i  berartiii i  bagiiii   penerimanya i ii   yangi ii   menggambarkani ii   suatuiii   kejadian-

kejadiani ii   yangi i i   nyatai ii   yangi i i   digunakani ii   untuki ii  mengambil iii   keputusan. 

Menurutiii   (Lipursari,ii i   2013:i i i   28),i ii   Dataiii   yangi ii   telahiii   diklasifikasii ii   atauiii   diolahiii   atauiii  

diinterprestasiii i  untuki ii   digunakaniii   dalamiii   prosesi ii   pengambilaniii   keputusaniii   adalahiii  

informasi.ii i   Sistemi ii   pengolahaniii   mengolahiii  dataii i   menjadiii i   informasiiii   atauiii   tepatnyai ii  

mengolahiii   dataii i  dariiii   bentuki ii   takii i  bergunaiii   menjadiiii   bergunai ii   bagiii i  penerimanya.i i i   Nilaiiii  

informasiii i  berhubunganiii   denganiii   keputusan.iii   Nilaiiii   informasiii i  dilukiskani ii  palingiii  
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berartiiii   dalamiii   konteksi ii   sebuahii i  keputusan.iii   Bilaii i  tidaki ii   adaiii   keputusan,ii i  makai ii   informasiiii  

menjadii ii   tidakiii   diperlukan.iii   Keputusani ii   dapatii i   berkisariii   darii ii   keputusaniii   berulangiii  

sederhanaii i  sampaiii i  keputusaniii   strategisiii   jangkaiii   panjang. 

Pendapatii i   lainiii   menurutiii   Raymondi ii   Mcleodi ii  dalam iii   bukuii i   (Husda,i ii   2012:i ii   117),iii  

Informasii ii   merupakaniii   dataiii   yangi i i  telahiii   diolahiii   menjadi iii   sebuahii i  bentukii i  yangi ii   berartiiii  

bagii ii   penerimanya i ii   dani ii   bermanfaati ii   bagiiii   pengambilanii i  keputusaniii   saatii i  iniiii   atauiii   saatiii  

mendatang.i ii   Selaini ii  ituiii   menurutiii   Gordoni ii   B.iii   Davisi ii   iii   dalami ii  bukui ii  (Husda,i ii   2012:i i i  117),iii  

informasiii i   adalahii i   dataiii   yangi i i   telahiii   diolahiii   menjadiiii   suatuiii   bentukiii   yangi i i   pentingiii   bagii ii   siiii  

penerimai ii   danii i   mempunyai i ii   nilaiiii   yangi i i   nyataii i   yangi ii   dapatii i   dirasakanii i   dalamiii   keputusan-

keputusaniii   yangi i i   sekarangiii   atauiii   keputusan-keputusaniii   yangi i i   akaniii   datang.iii    

 

2.1.3 Definisiiii  Sistemiii  Informasi 

Informasii ii   merupakani ii   salahii i  satuii i   jenisiii   sumberdayai i i  yangi i i  palingi ii   utamaiii   yangi i i  

dimilikiii i  olehiii   suatuiii   organisasiii i  apapuniii   jenisii i  organisasiiii   tersebut.iii   Tanpaiii   informasiiii  

makaii i   tidaki ii   akanii i   adaiii   organisasi.i ii   Informasiii i   melalui iii   komunikasiiii   menjadii ii   perekatiii  

bagii ii   suatuiii   organisasi iii   sehinggai i i   organisasiii i  tersebutii i   bisai ii   bersatu.ii i  Melihatii i   perannyai ii  

yangi ii   begitui ii   pentingii i   bagiii i   suatui ii   organisasiiii   makai ii   informasi,ii i   sebagaimana iii  

sumberdaya i i i  lainnya,i ii   harusii i  dikelola iii   denganii i  baik. 

Menurutiii   (Turbanii i   eti ii   al.iii   2015:i i i   77),iii   yangi i i   dimaksudiii   denganiii   informasiiii   adalahiii  

dataii i   yangi i i   telahii i   diaturi ii   sehinggai ii   memilikiiii   maknaii i   danii i   nilaiii i   bagiiii   penerimanya,i ii  

sedangkani ii  menurutii i  (McLeod,i i i  2015:i ii   98)i ii  yangi ii   dimaksudiii   denganiii   informasiiii   adalahiii  

dataii i   yangi i i   telahii i   diproses,i ii   atauiii   dataiii   yangi ii   memilikiii i   artiiii   sumberi ii   dariii i   informasii ii   adalahiii  

data.ii i  Dataiii   merupakani ii   bentukiii   jamakiii   dariii i  bentukiii   tunggali ii   atauiii   dataiii   item. 
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Menurutiii   (Anisah,i i i   2017:i i i   508),i ii   Sistemii i   Informasiiii   adalahi ii   kombinasi iii   teraturiii   apaiii  

punii i   dariiii   orang-orang,i i i   hardware,i ii   software,ii i   jaringanii i   komunikasi,iii   daniii   sumberiii   dayai ii  

dataii i   yangi i i   mengumpulkan,iii   mengubah,ii i   danii i   menyebarkaniii   informasiii i   dalamii i   sebuahiii  

organisasi.i ii    

Sedangkani ii   menurutiii   (Husda,i ii   2012:i i i   119),ii i   Sistemiii   informasiiii   dapatiii  

didefinisikani ii   sebagaiii i   suatui ii   sistemi ii   diiii   dalamii i   suatuiii   organisasiiii   yangi ii   merupakaniii  

kombinasiii i  darii ii   orang-orang,i i i   fasilitas,i ii  teknologi,i ii   mediaii i  prosedur-proseduriii   daniii  

pengendalianii i   yangi ii   ditujukani ii   untukii i   mendapatkani ii   jaluri ii   komunikasii ii   penting,iii  

memprosesiii   tipeiii   transaksiii i  rutiniii   tertentu,ii i  memberii ii   sinyaliii   kepadaii i  manajemeniii   daniii  

yangi ii   lainnyai ii   terhadapi ii   kejadian-kejadianii i  internali ii   dani ii   eksternalii i  yangi ii   pentingii i  daniii  

menyediakanii i  suatuiii   dasariii   informasiiii   untukiii   pengambilanii i  keputusan. 

Pendapatii i   lainiii   menurutiii   (Tujni,i ii   2018:i ii   14),ii i  Sistem iii   informasiiii   yaitui ii   kombinasiiii  

terorganisasiiii   dariiii   manusia,ii i   perangkatii i   keras,i ii   perangkat iii   lunak,iii   jaringaniii   komunikasi,iii  

sumberiii   data,iii   daniii   kebijakaniii   sertaii i   prosedurii i   yangi i i   terorganisasi iii   yangi i i   menyimpan,iii  

mengambil,ii i  mengubahi ii   danii i  memisahkaniii   informasiiii   dalami ii   sebuahii i  organisasi. 

Kualitasii i   dariiii   informasiiii   tersebutii i   tergantungi i i   dariiii   tigaiii   hal,iii   yaituiii   informasiiii  

harusii i  akurat,i ii   tepatii i  padaiii   waktunyai i i  daniii   relevan. 

1. Akurat,i ii   berartiiii   informasiiii   harusii i  bebasiii   dariiii   kesalahan-kesalahanii i  danii i  tidaki ii   bisaiii  

atauii i  menyesatkan.i ii   Akurati ii   jugaiii   berartiiii   informasiiii   harusiii   jelasiii   mencerminkaniii  

maksudnya. 

2. Tepatiii   padaiii   waktunya,i ii   berartiiii   informasiii i   yangi i i   datangiii   padaiii   penerimai ii   tidakiii   bolehiii  

terlambat.iii   Informasii ii   yangi i i  sudahi ii   usangi ii   tidakiii   akani ii   mempunyaii ii   nilaiiii   lagiiii   karenaiii  
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informasiii i   merupakanii i   landasani ii   didalamii i  pengambilaniii   keputusaniii   terlambat,iii  

makaii i  dapati ii   berakibatiii   fataliii   untuki ii   organisasiiii   atauiii   perusahaan. 

3. Relevan,iii   berartiiii   informasiiii   tersebuti ii   mempunyaii ii   manfaati ii   untukiii   pemakainya.i ii  

Informasii ii   harusiii   disampaikaniii   padaiii   yangsesuaiiii   dengani ii   maksudiii   darii ii   informasiiii  

tersebut,ii i  karenaii i  relevasiiii   informasiii i  antari ii   orangi ii   berbeda. 

 

Menurutiii   (Jogiyanto,i ii   2015:i i i   43),iii   Informasiiii   adalahiii   dataiii   yangi ii   telahiii   diolahiii  

menjadii ii   sebuahiii   bentuki ii   yangi i i   berartii ii   bagii ii   penerimanyai i i   dani ii   bermanfaat iii   dalamiii  

mengambilii i  keputusaniii   saatii i   iniiii   atauii i  mendatang.ii i  iii  Nilaii ii   suatuii i   informasii ii   (Valueiii   ofiii  

information)iii   ditentukaniii   olehiii   duai ii   hal,iii   yaitu: 

1. Suatuiii   informasii ii   dikatakaniii   bernilaiiii   bilaii i   manfaatnya i ii   lebihiii   efektifiii   dibandingkaniii  

dengani ii   biayai ii   mendapatkannya. 

2. Suatuiii   informasiiii   dikatakaniii   bernilaiiii   apabilaii i  informasiiii   tersebutiii   tidaki ii  dinilaiiii  

dengani ii   keuntunganiii   dengani ii   nilaiii i   uangi i i   tetapiii i   ditaksiriii   dengani ii   nilaiiii  

efektivitasnya. 

 

Informasii ii   dapatiii   didefenisikanii i   sebagaii ii   suatuii i   prosesiii   pengolahaniii   dataiii  

menjadii ii   bentuki ii   yangi i i   lebihiii   bergunai ii   danii i   lebihiii   berartiiii   bagii ii   pihaki ii   yangi ii  

menerimanya.i ii   Sumberiii   dariiii   suatuiii   informasiiii   adalahiii   data.ii i   Sedangkaniii   pengertianiii   dataiii  

adalahiii   yangi i i   menggambarkaniii   suatuiii   kejadian-kejadiani ii   dariiii   sesuatuiii   yangi i i   nyata. 

Sedangkani ii   menuruti ii  (Dhewanto,iii   2015:i i i  23),iii   Informasiiii   adalahi ii  sebuahiii  

terminologi ii i   yangi ii   diberikani ii   kepadaii i   sistemiii   informasiiii   yangi i i   mendukungi ii   transaksiiii  

atauii i   operasiiii   sehari-hariii i   dalami ii   pengelolaani ii   sumberiii   dayai ii   perusahaan.ii i   Sistemii i  
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informasiii i   yangi i i   dapatiii   dikonfigurasi,i ii   yangi ii   mengintegrasikan iii   informasii ii   daniii   prosesi ii  

yangi ii   berbasisi ii  informasiii i  diiii   dalam,ii i  daniii  lintasi ii  areaii i  fungsionali ii  dalamiii   sebuahi ii  

organisasi.i ii   Adapuniii   manfaatii i  mengimplementasikanii i  sistemiii   informasi: 

1. Integrasii i i  Dataiii   Keuangan 

Untukii i   mengintegrasikani ii   dataiii   keuanganii i   sehingga i ii   topiii   managementiii   bisaii i   melihatiii  

daniii   mengontroliii   kinerjai ii   keuanganiii   perusahaaniii   dengani ii   lebihiii   baik. 

2 Standarisasiii i  Prosesii i  Operasi 

Menstandarkanii i  prosesi ii  operasiiii   melaluii ii   implementasiiii   besti ii   practiceiii   sehinggai ii  

terjadii ii   peningkataniii   produktivitas,iii   penurunaniii   inefisiensiiii   daniii   peningkataniii  

kualitasiii   produk. 

3 Standarisasiii i  Dataiii   daniii   Informasi 

Menstandarkanii i   dataiii   daniii   informasiiii   melaluiiii   keseragamaniii   pelaporan,iii   terutamaiii  

untukiii   perusahaanii i   besari ii   yangi i i   biasanya i ii   terdiriiii   darii ii   banyaki i i  businessiii   unitiii   denganiii  

jumlahiii   daniii   jenisii i  bisnisiii   yangi i i   berbeda-beda. 

 

Menurutiii   (Sutabri,ii i   2012:i ii   57),iii   nilaiii i   informasiiii   iniiii   didasarkaniii   atasiii   9iii  

(sembilan)iii   sifat,i ii   yaitu: 

1. Mudahii i  diperoleh 

Sifatiii   iniii i   menunjukkanii i   kemudahaniii   daniii   kecepataniii   untukiii   memperolehiii  

Informasi.i ii   Kecepatannya i ii   dapatiii   diukur,iii   misalnya i ii   1ii i   meniti ii   versusi ii   24ii i   jam.iii   Akaniii  

tetapii ii   berapaiii   nilainya i i i  bagiiii   pemakaiii i  informasiiii   suliti ii   untuki ii   mengukurnya. 

2. Luasi ii   daniii   lengkap 

Sifatiii   iniii i   menunjukkanii i   kelengkapaniii   isiiii   informasi.iii   Hali ii   iniii i   tidaki ii   hanyai ii   mengenaiiii  

volumenya,i ii   akaniii   tetapiii i   jugaii i   mengenaii ii   keluarani ii   Informasinya.i i i   Sifati ii   iniiii   sangatiii  

kaburiii   daniii   karenaiii   itui ii   sulitiii   untukiii   mengukurnya. 
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3. Ketelitian 

Sifatiii   iniiii   berhubuganiii   denganiii   tingkatiii   kebebasanii i  dariii i  kesalahani ii  keluaraniii  

Informasi.i ii   Padaiii   volumeii i  dataiii   yangi ii   besariii   biasanyai ii   terdapatii i   duai ii   jenisii i   kesalahan,iii  

yaknii ii   kesalahani ii   pencatataniii   daniii   kesalahaniii   perhitungan. 

4. Kecocokan 

Sifatiii   iniiii   menunjukkaniii   seberapaii i   baikii i   keluarani ii   informasiiii   dalami ii   hubungannyai ii  

dengani ii  permintaanii i  paraii i  pemakai.iii   Isiiii   informasiiii   harusii i  adaii i  hubungannyai i i  denganiii  

masalahiii   yangi ii   sedangi ii   dihadapiiii   sedangkani ii   semua iii   keluaraniii   yangi i i   lainnyai ii   tidakiii  

berguna.i ii   Sifatiii   iniiii   sulitii i  untukiii   diukur. 

5. Ketepatani ii   waktu 

Sifatiii   iniiii   berhubungani ii   denganii i   waktuiii   yangi ii   dilalui,iii   yangi ii   lebihi ii   pendeki ii   dariii i   siklusiii  

untukiii   mendapatkani ii   informasi.iii   Masukan,i ii   pengolahan,iii   daniii   pelaporanii i   keluaraniii  

kepadaii i   i ii   paraii i   pemakai,iii   biasanyai ii   tepatiii   waktu.iii   Dalamii i   beberapaii i   hal,iii   ketepataniii  

waktuiii   dapati ii   diukur.i ii   Misalnya i i i   berapaiii   banyaki ii   penjualanii i   dapatiii   ditingkatkaniii  

dengani ii   menanggapi ii i   permintaaniii   pelanggani ii   mengenaiiii   ketersediaaniii   barang-

barangi ii   inventaris. 

6. Kejelasan 

Sifatiii   iniiii   menunjukkaniii   tingkatii i   kejelasanii i   informasi.iii   Informasiiii   hendaknyai ii  

terbebasii i  dariiii   istilah-istilahii i  yangi ii   tidakii i  jelas. 

7. Keluwesan 

Sifatiii   iniiii   berhubungani ii   denganiii   apakahiii   informasiiii   tersebutiii   dapatiii   digunakaniii   untukiii  

membuati ii   lebihiii   darii ii   satui ii   keputusan,iii   tetapiiii   jugai ii   apakahii i   dapati ii   digunakaniii   untukiii  

lebihii i  darii ii  seorangi ii   pengambiliii   keputusan.ii i  Sifati ii  iniiii   sulitiii   diukur,ii i  akanii i  tetapiiii  

dalamiii   beberapa iii   halii i  dapatii i  diukurii i  denganiii   suatuiii   nilaii ii   tertentu. 

8. Dapati ii   dibuktikan 
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Sifatiii   iniiii   menunjukkanii i   sejauhii i   manaiii   informasiiii   ituiii   dapati ii   diujii ii   olehi ii   beberapaiii  

pemakaii ii   hinggai ii   sampaiii i  didapatkaniii   kesimpulaniii   yangi i i   sama. 

9. Dapati ii   diukur 

Sifatiii   iniiii   menunjukaniii   hakikati ii   informasii ii   yangi i i  dihasilkaniii   olehi ii  Sistemiii   Informasiiii  

formal.ii i  Meskipuni ii   kabariii   angin,iii   desas-desus,i ii   dugaan-dugaani ii   klenik,iii   daniii   lainnyaiii  

jugai ii   seringi ii   dianggapi ii   sebagaiiii   informasi,i ii   namuniii   hal-hali ii   tersebutiii   beradaiii   diiii   luariii  

lingkupi ii   pembahasani ii   kita. 

 

2.1.4.iii  UMLiii  (Unifediii  Modelingiii  Languange) 

Menurutiii   (Prasetyoi i i  &iii   Rahel,i ii  2016:2i ii   ),i ii  UMLi i i   (Unifiediii   Modellingii i  Language)iii  

adalahiii   salahii i   satuii i   alatiii   bantui ii   yangi i i   sangatiii   handali ii   diii i   duniaiii   pengembanganii i   sistemiii  

yangi ii   berorientasiii i   objek.i ii   Denganiii   kataiii   lainii i   UMLi i i   adalahii i   satuiii   kumpulaniii   konvensiiii  

pemodelani ii   yangi i i   digunakaniii   untukiii   menentukaniii   atauii i  menggambarkanii i  sebuahii i  sistemiii  

sofwareii i  yangi i i  terkaitiii   denganiii   objek.iii    

Menurutiii   (Rosa,iii   2015:i ii   120)iii   UMLi i i   adalahiii   sekumpulaniii   spesifikasi iii   yangi ii  

dikeluarkani ii   olehii i  Objecti ii   Managementii i  Groupi ii   (OMG)i i i   yangi i i   terdirii ii   dariiii   UMLi i i  

Superstructure,iii   dani ii   Objectii i   Constraintiii   Languageiii   (OCL).i ii   Diagrami ii   UMLi i i   2.3iii   terdiriiii  

dariiii   13iii   macamiii   diagramiii   yangi ii   dikelompokkaniii   dalamiii   3i ii   kategori.i ii   Pembagianiii  

kategoriiii   daniii   macam-macami ii   diagramii i  tersebutiii   dapatiii   dilihatiii   padaii i  gambarii i  2.4iii  

dibawahi ii   ini: 
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Gambariii  2.4.iii  Diagramiii   UMLi i i  menuruti ii   (Rosa,ii i  2015:i i i  121) 

Berikutii i  iniiii   penjelasanii i  singkatiii   dariii i  pembagianiii   kategorii ii   tersebut: 

1. Structure iii   diagramiii   yaituiii   kumpulanii i   diagrami ii   yangi i i   digunakanii i   untukiii  

menggambarkanii i  suatuiii   strukturiii   statisi ii   dariiii   sistemii i  yangi i i  dimodelkan. 

2. Interactioniii   diagramii i   yaituiii   kumpulaniii   diagramii i   yangi i i   digunakaniii   untukiii  

menggambarkanii i  interaksiiii   sistemiii   denganiii   sistemi ii   lainiii   maupunii i  interaksiiii  

antaraiii   subsistem iii   padaii i  suatuiii   sistem. 

Dariiii   13iii   diagramiii   dalami ii  melakukanii i  perancangani ii  penelitiii i  menggunakani ii  Classiii  

diagram,i ii   Usei ii   Caseii i   diagram,ii i   dani ii   Activityi ii   diagram,i ii   berikutii i   penjelasaniii   dariiii   masing-

masingi ii   diagram: 
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1. Classi ii   Diagram 

Diagram ii i   kelasiii   ataui ii   classiii   diagrami ii   menggambarkaniii   strukturiii   sistemiii   dariiii  

pendefinisiani ii   kelas-kelasiii   yangi i i   akaniii   dibuatiii   untukii i   membanguniii   sistem.iii  

Kelasi ii   Memilikiiii   atributi ii  daniii   metodeii i  atauii i  operasi.ii i  Atributi ii  merupakaniii  

variabel-variabeliii   yangi i i   dimilikiiii   olehi ii   suatui ii  kelas,ii i   sedangkaniii   operasiii i   atauiii  

metodeiii   adalahiii   fungsi-fungsii ii   yangi ii   dimilikiii i  olehiii   suatuiii   kelas.ii i   Dalamiii  

mendefinisikanii i   metodeii i   yangi ii   adaiii   diiii   dalamiii   kelasiii   perluii i   memperhatikaniii  

cohesioniii   dani ii   coupling.iii   (Rosa,iii   2015:i ii   122). 

Tabeliii  2.1.iii  Simbolii i  Classiii   Diagram 

Simbol Deskripsi 

Kelas 

nama_kelas 

+atribut 

+operasi() 
 

Kelasi ii   padai ii   strukturii i  system 

Antarmukaii i  /iii   Interface 

 

nama_interface 

Samaiii   denganiii   konsepii i  

interfacedalamii i  pemogramaniii   

berorientasiobjek 

Asosiasii ii   /i ii   association 

 
Relasiii i  antari ii   kelasiii   dengani ii   maknai ii   

umum,iii   asosiasii ii   biasanya i ii   jugaii i  

disertaiiii   dengani ii   multiplicity 

Asosiasii ii   berarahiii   /iii   ditectediii   

association 

 

Relasiii i  antari ii   kelasiii   dengani ii   maknai ii    

umum,iii   asosiasii ii   biasanya i ii   jugaii i   

disertaiiii   dengani ii   multiplicity 

Generalisasi 

 
Relasiii i  antari ii   kelasiii   dengani ii   maknai ii    

generalisasi-spesialisasi(umum iii   

khusus) 

Kebergantungani ii   /iii   dependency 

 
Relasiii i  antaraiii   kelasi ii   denganiii   maknaii i   

kebergantungani ii   antariii   kelas 

Agregasii ii   /iii   aggregation 

 
Relasiii i  antari ii   kelasiii   dengani ii   makna 

semua iii   bagianiii   (iii   wholiii   –partiii   ) 

ii i  i ii   iii   Sumber:i i i  (Rosa,i ii   2015:i i i   123) 
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2. Usei ii   Caseiii   Diagram 

Usei ii   casei ii   diagrami ii   merupakanii i  pemodelanii i  untukii i  kelakukaniii   (behavior)iii  

sistemiii   informasii ii  yangi ii   akaniii   dibuat.iii   Adai ii   duaiii   haliii   utamai ii  padaiii   usei ii  caseiii  

yaituii i  pendefinisianiii   apaii i  yangi ii   disebutiii   aktoriii   daniii   useiii   case. 

a. Aktor:i i i   merupakaniii   orang,i ii   proses,ii i  atauii i   sistemiii   lainii i  berinteraksi iii   denganiii  

sistem iii   informasiiii   yangi i i  akaniii   dibuatiii   dii ii  luariii   sistemiii   informasiiii   yangi i i  akaniii  

dibuatii i   ituiii   sendiri,iii   jadiiii   walaupuni ii   simboliii   dariiii   aktoriii   adalahiii   gambariii  

orang,i ii   tapiiii   aktoriii   belumiii   tentuiii   merupakaniii   orang. 

b. Usei ii   case:i ii   merupakaniii   fungsionalitasiii   yangi i i  disediakaniii   sistemiii   sebagaiiii  

unit-unitiii   yangi ii   salingi ii   bertukariii   pesanii i   antariii   unitiii   atauiii   aktor.iii   Simboliii  

dalamiii   Usei ii   caseii i  Diagram: 

Tabeliii  2.2.iii  Simbolii i  Useiii   Caseiii   Diagram 

 Simbol Deskripsi 

Usei ii   case 

 
Fungsionaliii   yangi ii   disediakaniii   sistemii i  

sebagaiii i  unit-unitiii   yangi ii   salingi ii   bertukariii   

pesaniii   antara iii   unitii i  ataui ii   aktor,iii   biasanyai ii   

dinyatakani ii   denganiii   menggunakani ii   kataiii   

kerjaii i  diawali ii   diii i  awaliii   frasei ii   namaiii   useiii   

case. 

Aktori i i  /ii i  actor 

 
Orang,i i i  proses,iii   atauiii   sistemi ii   lainiii   yangi i i   

berinteraksii ii   denganiii   sistemi ii   informasiiii   

yangi ii   akani ii   dibuatiii   diluariii   sistemii i  

informasiii i  yangi ii   akaniii   dibuatiii   ituii i  sendiri,iii   

jadiii i  walaupuniii   simbolii i  dariiii   aktorii i  adalahiii   

gambarii i  orang,iii   biasanyai i i  dinyatakaniii   

menggunakani ii   kataiii   bendai ii   diawaliii   frasei ii   

namaii i  aktor. 

Asosiasii ii   /i ii   association 

 

Komunikasi i ii   antarai ii   aktoriii   daniii   useiii   caseiii   

yangi ii   berpartisipasii ii   padaiii   useiii   caseiii   atauiii   

useii i  caseiii   memilikiiii   interaksi iii   denganii i  

aktor. 

Nameii i  useii i  case 
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Hapusi ii   data 

 Tabeliii  lanjutaniii  2.2i ii   simboliii   Useiii   Caseiii   Diagram 

Ektensiii i  /ii i  extend 

<<extend>> 

 

Relasiii i   useiii   caseiii   tambahani ii   kei ii   sebuahiii  

useii i   caseiii   dimanaiii   useiii   caseii i   yangi i i  

ditambahkanii i  dapati ii   berdiriiii   sendiriiii  

walaui ii   tanpaiii   useii i   caseii i   tambahaniii   yaituii i   ,iii  

miripii i  dengani ii   prinsipii i  inheritancei ii  padaiii  

pemrogramani ii  berorientasii ii  objek,iii  

biasanya i i i  useiii   caseiii   tambahani ii   memiliki iii  

namaii i   depanii i   samai ii   dengani ii   useii i   caseiii  

yangi ii   ditambahkaniii   misaliii   Arahi i i   panahiii  

mengarahiii   padaii i  usei ii   case. 

 

Generalisasi iii   /iii   generalization Hubungani i i  generalisasi iii   daniii  

spesialisasiii i   (umum-khusus)i ii   antaraiii   duaiii  

buahiii   useiii   caseii i   dimanaiii   fungsii ii   yangi ii   satuiii  

adalahiii   fungsiiii   yangi i i   lebihiii   umumii i  dariiii  

lainya,i ii   misalnya i ii   Arahi ii   panahiii  

mengarahiii   padaiii   useiii   caseiii   yangi i i   menjadiiii  

generalisasii ii   (umum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validasii ii   

username 
<<extend>>> 

Validasii ii   

user 
<<extend>>> 

Validasii ii   sidikiii   jari 

Mengolahi ii   data 

Ubahi ii   data 
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Tabeliii  lanjutaniii  2.2.i ii   simboliii   Useiii   Caseiii   Diagram 

Menggunakani ii   /i ii   includeii i  /ii i  uses 

<<include>> 

  

uses 

 

 

 

Relasiii i   useiii   caseiii   tambahiii   keiii   sebuahiii   useii i  

caseiii   dimanaiii   usei ii   caseiii   yangi i i  

ditambahkanii i  memerlukani ii   useiii   case.ii i  

Inii ii   untukii i   menjalankani ii   fungsinyai ii   atauii i  

sebagaiii i  syarati ii   dijalankaniii   useiii   caseiii   ini 

 

Adai i i   duai ii   sudutiii   pandangi ii   yangi ii   cukupii i  

besariii   mengenaiii i  includeii i  diiii   useii i  case: 

Includeii i  berartiiii   useii i   caseii i  yangi i i  

ditambahkanii i  akanii i  selaluiii   dipanggili i i  

saatiii   useii i   casei ii   yangi i i   ditambahkanii i  

dijalankan.ii i  Includeiii   berartiii i  useii i  

caseyangi i i   tambahanii i  akaniii   selaluii i  

melakukani ii   pengecekanii i   apakahiii   useii i  

caseiii   yangi ii   ditambahkanii i  telahii i  

dijalankanii i   sebelumiii   useiii   caseiii   tambahanii i  

dijalankan.ii i  Keduaii i  interpretasii ii   dii ii   atasii i  

dapatii i  dianuti ii   salahiii   satuiii   atauiii   keduanyai i i  

tergantungi ii   padaiii   pertimbanganiii   danii i  

interpretasiii i  yangi ii   dibutuhkan 

Sumber:i ii   (Rosa,iii   2015:i ii   135) 

3. Activityi ii   Diagram 

Activityi ii  Diagram(diagrami ii  aktivitas)i ii  menggambarkaniii   workflowiii   (aliraniii  

kerja)ii i   ataui ii   aktivitasii i   dariiii   sebuahiii   systemiii   atauii i   prosesiii   bisnis.i ii   Activityiii  

Diagrami ii   jugai ii   banyaki ii   digunakanii i  untukiii   mendefinisikaniii   hal-haliii   berikut: 

a. Rancanganiii   prosesi ii   bisnisii i   dii ii   manaiii   setiapii i   urutaniii   aktivitasiii   yangi ii  

digambarkani ii   merupakanii i  prosesiii   bisnisiii   sistemiii   yangi i i   didefinisikan. 

b. Urutaniii   ataui ii   pengelompokani ii   tampilaniii   dariiii   sistem/userinterfaceiii  

dimanaiii   setiapiii   aktivitasi ii   dii ii   anggapi ii   memilikiiii   sebuahiii   rencannganiii  

antarmukai ii   tampilan. 



 

 

 

32 

c. Rancanganiii   pengujianiii   dimanaiii   setiapi ii   aktivitasii i   dianggapi ii   memerlukaniii  

sebuahiii   pengujianiii   yangi i i   perluiii   didefinisikaniii   khususi ii   ujinya. 

 

Menurutiii   (Rosa,iii   2015:i ii   135)ii i  Diagramiii   Activityii i  memilikiii i  beberapaiii   simboli ii   

dalamiii   penggunannya.i ii   Berikutii i  adalahiii   simbol-simbolii i  yangi i i  adaiii   padaiii   Diagramiii   

Activity: 

Tabeliii  2.3.iii  Simbolii i  Activityiii   Diagrami ii    

Simbol Deskripsi 

Statusiii   awal 

 

Statusiii   awaliii   aktivitasiii   sistem,iii   sebuahii i  

diagramiii   aktivitasi ii   memilikii ii   sebuahi ii   statusi ii  

awal 

Aktivitas 

 

Aktivitasii i   yangi ii   dilakukaniii   sistem,iii   aktivitasi ii  

biasanyai i i  diawaliiii   dengani ii   kataiii   kerja 

Percabanganiii   /iii   decision 

 

Asosiasii ii   percabanganiii   dimana iii   jikaiii   adaiii   

pilihaniii   aktivitasi ii   lebihiii   dariii i  satu 

Statusiii   Akhir 

 

 

 

Statusiii   akhiri ii   yangi i i  dilakukaniii   sistem,iii   sebuahii i  

diagramiii   aktivitasi ii   memilikii ii   sebuahi ii   statusi ii  

akhir 

Swimlane 

Namai ii   swimlane 

 
 

Memisahkanii i   organisasiiii   bisnisiii   yangi i i  

bertanggungi i i  jawabiii   terhadapi ii   aktivitasiii    

yangi ii   terjadi 

 

 

2.1.5. Aliraniii  Sistemiii  Informasi 

Menurutiii   (Amrii ii   Jaya,i ii   2016:i i i   184),iii   Systemii i   flowiii   atauii i   baganiii   aliriii   sistemiii  

merupakaniii   bagani ii   yangi i i   menunjukani ii   arusiii   pekerjaani ii   secaraiii   keseluruhaniii   dariiii   sistem.iii  

Aktivitas 
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Systemiii   flowiii   menunjukkani ii   urutan-urutaniii   dariiii   prosedurii i   yangi i i   adaiii   didalamiii   sistemiii  

daniii   menunjukkaniii   apaii i  yangi ii   dikerjakani ii   sistem. 

Pendapatii i  laini ii   menurutiii   (Ismael,iii   2017:i ii   149),ii i  Aliraniii   Sistemiii   Informasiii i  (ASI)i ii  

merupakaniii   bagani ii   yangi i i   menunjukaniii   arusiii   pekerjaani ii   sertaii i   keseluruhani ii   dariii i   sistem.iii  

Bagani ii   iniiii   menjelaskaniii   urutaniii   dariiii   prosedur-proseduri ii   yangi i i   adai ii   dalamiii   sistem.iii  

Gambari ii   2.5ii i   dibawahiii   iniiii   merupakanii i   daftarii i   simbol-simboliii   yangi ii   digunakani ii   dalamiii  

Alirani ii   Sistemii i  Informasiiii   (ASI). 

 
Gambariii  Error! No text of specified style in document..5iii  Simboliii   dalamiii   Aliranii i  

Sistemiii   Informasi 

2.2iii   Teoriiii  Khusus 
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Padaiii   bagianiii   teoriii i   khusus,iii   penulisanii i   untukii i   memperjelasiii   teori-teoriiii   umumiii  

yangi ii   telahi ii  diuraikaniii   sebelumnya,i i i  makaiii   penulisiii   akaniii   melanjutkanii i  pembahasaniii  

teoriii i  secaraii i  lebihi ii   lengkapiii   lagiiii   yangi i i   berhubunaniii   dengani ii   juduliii   penulisan. 

2.2.1 Defenisiiii  Penjualaniii  Onlineiii  (E-Commerce) 

Saatiii   iniiii   belumiii   diketemukanii i  definisiii i  pastiiii   dariiii   e-commerceii i  yangi ii   sudahiii  

distandarkaniii   danii i  dii ii  sepakatiiii   bersama,i ii  namuniii  secaraii i  umumii i  dapatiii   diiii   artikaniii  

mengenaii ii   e-commerce,iii   diantaranya 

1. E-comemerceiii   iii   merupakaniii   suatuii i   setiii   dinamisii i   teknologi,iii   aplikasi,iii   danii i   prosesiii  

bisnisii i   yangi ii   menghubungkani ii   perusahaan,iii   konsumen,iii   danii i   komunitasiii  

tertentui ii   melalui iii   transaksiii i   elektronikiii   dani ii   perdagangani ii   barang,ii i   pelayanan,i ii  

daniii   informasiiii   yangi ii   dilakukaniii   secaraiii   elektronikiii   (Baum,i ii   2015:i i i   45) 

2. Perdagangani i i   elektroniki ii   adalahii i   suatuiii   prosesi ii   perdaganganii i   (penjualaniii   daniii  

pembelian)ii i  maupuni ii   jasaiii   pelayananiii   yangi i i   dilakukaniii   olehiii   2iii   pihakii i  melaluiiii  

mediaiii   elektroniki ii   sepertii ii   melalui iii   fax,ii i  telepon,ii i  email,iii   daniii   internet. 

3. E-commercei ii   jugai ii   dapatii i   berartii ii   pemasanganii i   iklan,iii   penjualan,iii   dukunganii i   daniii  

pelayanani ii   terbaikii i  menggunakani ii   Webiii   selamaiii   24iii   jamiii   dalamiii   sehariii i  bagiiii  

seluruhiii   pelanggannya. 

4. E-commercei ii   merupakaniii   salahi ii   satuii i  keunggulani ii   dariiii   internet,iii   kehadiraniii  

internetiii   yangi ii   masihiii   merupakaniii   industriiii   baruiii   yangi ii   masihiii   dalamiii   faseiii  

pertumbuhaniii   yangi i i   memperkokohii i   keyakinaniii   akani ii   pentingnya i ii   perananiii  

teknologiiii   dalamiii   pencapaianiii   tujuaniii   finansialiii   perusahaani ii   melalui iii   modifikasiiii  

daniii   efisiensiiii   prosesiii   bisnisiii   yaituiii   dengani ii   memanfaatkanii i  e-commerce. 

5. Kemampuaniii   internetiii   untukiii   menjangkauiii   pelanggani ii   baruiii   daniii   penghemataniii  

biayai i i   yangi i i   cukupi ii   signifikaniii   untukii i   distribusi iii   danii i  pelayanani ii   pelanggani ii  
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merupakaniii   keuntunganiii   yangi ii   bisaiii   didapatkani ii   perusahaaniii   denganiii  

memindahkanii i  rodaiii   nilaiiii   commerceiii   kei ii   media iii   internet. 

Keuntungani ii   yangi i i   bisaii i  diambiliii   denganii i  adanyai ii   e-commerceii i  i ii   : 

1. Revenuei ii   Streamiii   (alirani ii   pendapatan)iii   baruiii   yangi ii   mungkini ii   lebihiii   menjanjikaniii  

yangi ii   tidakiii   bisaiii   ditemuii ii   dalamii i  transaksiiii   tradisional. 

2. Dapati ii   meningkatkaniii   marketi ii   exposureii i  (pangsai i i  pasar). 

3. Menurunkaniii   biayai ii   operasional. 

4. Melebarkaniii   jangkauaniii   pemasaranii i  produk. 

5. Meningkatkaniii   supplieriii   manager. 

6. Meningkatkaniii   valueiii   chaini ii   (matai ii   rantaiii i  pendapatan).iii    

2.2.2iii  iii  Pengertianiii  Penjualan 

Penjualaniii   adalahiii   suatuiii   usahaiii   yangi i i   terpaduiii  untukiii   mengembangkaniii   rencana-

rencanaiii   strategisii i   yangi i i   diarahkanii i   padaiii   usahai ii   pemuasaniii   kebutuhanii i   dani ii   keinginaniii  

pembeli,i ii   gunai ii   mendapatkani ii   penjualaniii   yangi i i  menghasilkaniii   laba.iii    

Penjualaniii   merupakaniii   sumberi ii   hidupi ii   suatuiii   perusahaan,iii   karenaiii   dariiii  

penjualani ii   dapatiii   diperolehii i   labaiii   sertaiii   suatuiii   usahaiii   memikatii i   konsumeniii   yangi ii  

diusahakanii i   untukiii   mengetahuiii i   dayai ii   tarikiii   merekaiii   sehinggai i i   dapati ii   mengetahui iii   hasiliii  

produkii i  yangi i i   dihasikan.i ii  Aktivitasii i  penjualaniii   merupakanii i  pendapatanii i  utamaiii  

perusahaanii i  karenaiii   jikaiii   aktivitasii i  penjualaniii   produkiii   maupunii i  jasai ii  tidaki ii  dikelolaiii  

dengani ii   baikii i   makai ii   secaraiii   langsungi i i   dapatiii   merugikaniii   perusahaan.iii   Haliii   iniiii   dapatiii  

disebabkanii i   karenaiii   sasaranii i   penjualani ii   yangi ii   diharapkanii i   tidakiii   tercapaiiii   daniii  

pendapatani ii   puniii   akanii i  berkurang. 

Pengertianiii   penjualanii i   menurutiii   (Simamora,iii   2010:i i i   64)ii i   dalamiii   bukuiii  

“Akuntansii ii   Basisiii   Pengambilanii i  Keputusanii i  Bisnis”i ii   menyatakaniii   bahwa: 
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“Penjualani ii   adalahiii   pendapataniii   lazimii i   dalamiii   perusahaani ii   daniii   merupakani ii   jumlahiii  

kotoriii   yangi ii   dibebankaniii   kepadaiii   pelanggani ii   atasiii   barangiii   daniii   jasa”. 

Pengertianiii   penjualaniii   menurutiii   (Marom,i ii  2012:i ii   32)iii   dalamii i  bukuii i  “Sistemiii  

Akuntansii ii   Perusahaani ii   Dagang”i ii   menyatakaniii   bahwaiii   : 

“Penjualani ii   artinyai i i  penjualaniii   barangii i  dagangani ii   sebagaiiii   usahaiii   pokokiii   perusahaanii i  

yangi ii   biasanyai ii   dilakukaniii   secaraiii   teratur”. 

Berdasarkanii i  pengertianii i  diiii   atas,iii   makaiii   dapatiii   disimpulkanii i  bahwaiii   penjualaniii  

adalahiii   persetujuaniii   keduaiii   belahiii   pihakiii   antaraiii   penjualii i   dani ii   pembeli,i ii   dimanaiii   penjualiii  

menawarkaniii   suatuiii   produkiii   dengani ii   harapanii i   pembeliii i  dapatiii   menyerahkani ii   sejumlahiii  

uangi ii   sebagaiiii   alatiii   ukuriii   produkii i  tersebuti ii   sebesariii   hargaii i  juali ii   yangi i i   telahii i  disepakati. 

Penjualaniii   adalahiii   suatuiii   usahaiii   yangi i i   terpaduiii  untukiii   mengembangkaniii   rencana-

rencanaiii   strategisii i   yangi i i   diarahkanii i   padaiii   usahai ii   pemuasaniii   kebutuhanii i   dani ii   keinginaniii  

pemebeli,ii i   gunaiii   mendapatkaniii   penjualaniii   yangi ii   menghasilkanii i   labaiii   (Marwan,iii   2015:i ii  

56).ii i   Penjualanii i   merupakanii i  sumberii i  hidupii i   suatuiii   perusahaanii i  karenai ii   dariiii   penjualaniii  

dapatii i   diperolehii i   laba iii   sertai ii   suatuiii   usahaiii   memikatiii   konsumeniii   yangi i i   diusahakaniii   untukiii  

mengetahuiii i   dayai ii   tariki ii   merekaiii   sehinggai ii  dapatii i  mengetahui iii   hasili ii   produkiii   yangi ii  

dihasikan.ii i  Menurutii i  (Winardi,ii i  2012:i i i  66),i ii   penjualani ii   adalahi ii   suatui ii   transferiii   hakiii   atasiii  

benda-benda.iii   Dariiii   penjelasani ii   tersebutiii   dalamiii   memindahkanii i   ataui ii   mentransferiii  

barangi ii   daniii   jasai ii   diperlukaniii   orang-orangi ii   yangi ii   bekerjai ii   dibidangii i   penjualani ii   sepertiiii  

pelaksnaaniii   dagang,i i i  agen,iii   wakilii i  pelayanani ii   daniii   wakili ii   pemasaran. 

Untukii i  lebihi ii   jelasnya i i i  akaniii   terlihatiii   padai ii   gambariii   2.5iii   berikut: 

 

 

 

 

Preparation Personal 

Approach 

Sales Servicei ii   afteri ii   Sales 

 

Potential i ii   and 

Locationi i i  buyer 
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Gambariii  2.6.iii   Prosesiii   Penjualan 

2.2.3.iii  Adobeiii  Dreamweaveriii  CS6 

Menurutiii   (Prabantini,i ii   2013:i i i   15)ii i   Dreamweaveriii   adalahi ii   sebuahiii   HTMLi i i   editoriii  

professionali ii   untuki ii   mendesainii i  Webiii   secaraiii   visuali ii   dani ii   mengelolai ii   situsiii   atauiii   halamaniii  

Web.Dreamweaveri ii   CS6ii i   memilkii ii   kemampuaniii   untukiii   mendesainiii   Web,i ii   menyuntingi ii  

kode,iii   sertaii i   pembuataniii   aplikasii ii   Webiii   dengani ii   menggunakanii i   berbagaiiii   bahasaiii  

pemrogramani ii   Web,ii i  antaraiii   lain:i ii   JPS,i ii   PHP,ii i  ASPiii   dani ii   ColdFusion.iii   ii i  i ii   iii    

Menurutiii   (Prabantini,iii   2013:i ii   17)iii   komponen-komponeni ii   yangi i i   disediakani ii   olehiii  

ruangi ii   kerjaiii   Dreamweaveriii   CS6i ii   antaraiii   lainii i   adalahiii   InsertBar,iii   Documentii i   Toolbar,iii  

Jendelaii i  Dokumen,ii i  Paneli ii   Group,i ii   Tagii i  Selector,iii   Propertyi ii   Inspector,i ii   dani ii   Siteiii   Panel.iii  

Penjelasaniii   darii ii   komponen-koponeniii   ruangiii   kerjaiii   Dreamweaveri ii   CS6iii   adalahiii   sebagaiiii  

berikut: 

1. Insertii i   Bar,ii i   berisii ii   tombol-tombolii i   untukiii   menyisipkani ii   berbagaiiii   macamii i   objekiii  

seperti:i ii   image,iii   tabel,i ii   dani ii   layeri ii   kei ii   dalamii i  dokumen. 

 
Gambariii  2.7.iii  Tampilaniii   Insertiii   Bar 

2. Documentiii   Toolbar,ii i   berisiiii   tombol-tomboliii   daniii   menuiii   pop-upiii   yangi ii  

menyediakanii i  tampilanii i  berbedai ii   dariiii   jendelaiii   dokumen. 

 

Gambariii  2.8.iii  Tampilaniii   Documenti ii   Toolbar 

Attentioni ii   Interesti ii   desireiii   

Action 
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3. Jendelaii i  Dokumen,iii   berfungsiiii   untukiii   menampilkaniii   dokumeni ii   yangi i i   sedangiii  

kitaii i  kerjakan. 

 

Gambariii  2.9.iii  Tampilaniii   Jendela iii   Dokumen 

4. Panelii i  Groupiii   adalahiii   kumpulaniii   paneliii   yangi i i  salingi ii   berkaitanii i  satuiii   samai ii   lainiii  

yangi ii   dikelompokkani ii   diii i  bawahiii   satuiii   judul. 

 

Gambariii  2.10.iii  Tampilaniii   Paneliii   Group 

5. Tagi ii   Selectoriii   merupakaniii   padai ii   bagianiii   bawahiii   jendelaiii   dokumeni ii   yangi i i  

berfungsii ii   menampilkaniii   hierarkii ii   tagi ii   designii i  viewi ii   yangi i i  sedangii i  aktif. 

 
Gambariii  2.11.iii  Tampilaniii   Tagii i  Selector 

6. Propertyiii   Inspector,i ii   digunakaniii   untukiii   melihati ii   dani ii   mengubahiii   berbagaiiii  

propertiii i  objekiii   atauiii   teks. 

 
Gambariii  2.12.iii  Tampilaniii   Propertyii i  Inspector 
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7. Siteii i  Panel,ii i  digunakanii i  untukiii   mengaturiii   file-filei ii   danii i  folder-folderiii   yangi ii  

membentuki ii   situsiii   Web. 

 

Gambariii  2.13.iii  Tampilaniii   Siteiii   Panel 

2.2.4.iii  HTML 

HTMLi i i   yangi i i   mempunyaii ii   kepanjanganii i   dariiii   Hyperii i   Textiii   Markupiii   Languageiii  

yangi ii   merupakani ii   pondasiii i   awali ii   akaniii   terciptanya i i i   suatuiii   aplikasii ii   Web,ii i   karenaiii   HTMLi i i  

memilikiiii   fungsii ii   untukiii   membangunii i   kerangkaiii   ataupuniii   formatiii   Webi ii   yangi ii   digunakaniii  

untukiii   menampilkaniii   suatuiii   informasii ii   kedalamiii   halamanii i   Webii i   atauiii   browseriii   (Saputra,iii  

2012:i ii   17). 

Menururtiii   (Djaelangkara,iii   2015:i i i   41)iii   Hypertextii i   Markupii i   Languagei ii   (HTML)i ii  

adalahiii   sebuahi ii  bahasai ii   markahii i  yangi ii   digunakani ii   untukii i  membuatii i  sebuahiii   halamaniii  

Web,i ii   menampilkaniii   berbagaiiii   informasii ii   diiii   dalamiii   sebuahiii   penjelajahiii   Webi i i   internetiii  

daniii   pemformataniii   hiperteksiii   sederhana iii   yangi i i   ditulisii i   dalamiii   berkasi ii   formati ii   ASCIIi ii  

agari ii  dapatii i  menghasilkanii i  tampilaniii   wujudii i  yangi i i   terintegerasi.iii   Denganii i  kataiii   lain,iii  

berkasiii   yangi ii   dibuati ii   dalamiii   perangkatiii   lunakiii   pengolahi ii   kataiii   daniii   disimpani ii   dalamiii  
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formatii i   ASCIIi i i   normaliii   sehinggai ii   menjadi iii   halamani ii   Webi ii   dengani ii   perintah-perintahiii  

HTML. 

HTMLi i i   merupakaniii   pengembangani ii   dariiii   pemformatanii i  dokumeniii   teksi ii   yaituiii  

Standardii i   Generalizedi ii   Markupi ii   Languageiii   (SGML).i i i   HTMLi i i   sebenarnya i i i   adalahiii  

dokumeniii   iii   ASCIIi ii   atauiii   teksiii   biasaiii   yangi i i   dirancangi ii   untuki ii   tidakiii   tergantungi ii   padaii i  suatuiii  

systemii i  operasii ii   tertentu.iii   HTMLi i i   dibuatiii   olehii i  Timii i  Berners-Leei ii   ketikai ii  masihiii   bekerjaiii  

untukiii   CERNiii   danii i   dipopulerkaniii   pertamaiii   kaliii i   olehi ii   browseriii   Mosaici ii   Selamaiii   awaliii  

tahuniii   1990iii   HTMLi i i   mengalamii ii   perkembanganii i   yangi ii   sangatii i   pesat.iii   Setiapiii  

pengembangani ii   HTMLi i i   pastiiii   akani ii   menambahkanii i   kemampuaniii   dani ii   fasilitasiii   yangi ii  

lebihii i  baikiii   dariii i  versiii i  sebelumnyai ii   (Purbadian,ii i  2015).i ii    

 

2.2.5.iii  PHP 

PHPi i i  yangi i i  mempunyaii ii   kepanjanganiii   dariiii   PHPiii   Hypertexti ii   Preprocessoriii  

merupakaniii   bahasaiii   pemrogramaniii   berbentukii i   skripiii   yangi i i   ditempatkaniii   disisiii i   server,iii  

sehinggai ii  PHPi i i  disebutii i  jugaii i  sebagaiiii   bahasaii i  Serveri ii  Sidei ii  Scripting,ii i  artinyai i i  bahwaiii  

dalamiii   menjalankaniii   PHPi i i   selaluiii   membutuhkaniii   Webiii   server,i ii   daniii   untukiii   melihatiii  

hasilnya i i i  menggunakani ii   Webiii   browseriii   (Purbadian,ii i  2015:i ii   23).ii i   

Menurutiii   (Djaelangkara,iii   2015:i i i   65)ii i   PHPi i i   ataui ii   kependekaniii   dariiii   Hypertextiii  

Preprocessori ii   adalahii i  salahiii   satui ii   bahasaiii   pemrogramani ii   openii i  sourceii i  yangi ii   sangatiii  

cocoki ii   atauii i  dikhususkanii i  untukiii   pengembangani ii   Webi ii  daniii   dapatiii   diii i  tanamkanii i  padaiii  

sebuahiii   skripii i   HTML.i i i   Bahasai ii   PHPi ii   dapatiii   dikatakaniii   menggambarkaniii   beberapaiii  

bahasai ii   pemrogramaniii   sepertiiii   C,ii i  Java,iii   daniii   Perliii   sertaiii   mudahiii   untuki ii   dipelajari. 

 

2.2.6.iii  MySQL 
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MySQLi ii   adalahiii   sebuahi ii  perangkatiii   lunakiii   sistemii i  manajemeniii   basisi ii  dataii i  SQLi ii  

(bahasai ii   Inggris:i i i   databaseiii   managementiii   system)ii i  atauiii   DBMSi ii   yangi i i   multithread,iii  

multiuser,iii   denganiii   sekitariii   6i ii   jutaiii   instalasiiii   diiii   seluruhiii   dunia.iii   MySQLi ii   ABi i i   membuatiii  

MySQLi ii   tersediaiii   sebagaiiii   perangkatii i   lunakii i   gratisi ii   dibawahi ii   lisensiiii   GNUi i i   Generaliii  

Publiciii   Licensei ii   (GPL),i i i   tetapiiii   mereka iii   jugaii i   menjuali ii   dibawahii i   lisensiiii   komersialiii   untukiii  

kasuskasusi ii   dimanaiii   penggunaannya i ii   tidakiii   cocokiii   dengani ii   penggunaani ii   GPLi ii  

(Watung,i i i  2014:i ii   121). 

MySQLi ii   (dibacaii i   :i ii   maiiii   seiii   kyui i i   el)iii   adalahii i   multiuseriii   databasei ii   yangi ii  

menggunakani ii   bahasaiii   Structuredii i   Queryii i   Languagei ii   (SQL).i i i   MySQLiii   merupakaniii  

softwareiii   sistemiii   manajemenii i  databasei ii   (iii   Databaseiii   Managementiii   systemi ii   –iii   DBMSi i i   ).iii  

MySQLi ii   awalnyai i i  dibuatii i  olehi ii  olehiii   perusahaani ii   konsultaniii   bernamaii i  TcXiii   yangi ii  

berlokasiii i   diiii   Swedia.i ii   Saatiii   ini,ii i   pengembangani ii   MySQLii i   beradaiii   dibawahi ii   naunganiii  

perusahaanii i  MySQLiii   ABi i i  (Purbadian,iii   2015:i ii   23).ii i   

Menurutiii   iii   (Purbadian,iii   2015:i ii   31),iii   iii   iii   tinjauanii i  ii i  luasiii   iii   mengenaiiii   iii   MySQL,ii i  antaraiii  

lain: 

1. MySQLi ii   merupakani ii   suatuii i  Databasei ii   Managementi ii   systemiii   (DBMS) 

2. MySQLi ii   adalahi ii   suatuii i  Relationali ii   Databaseiii   Managementi ii   systemiii   (RDBMS) 

3. Perangkatii i  lunakiii   MySQLii i  didistribusikanii i  secaraii i  openiii   source 

4. Databaseii i  MySQLiii   Serveriii   sangatiii   cepat,iii   dapatiii   dipercaya i ii   daniii   mudahi ii   digunakan 

5. Databaseii i  Serveriii   MySQLiii   bekerjai ii   dalamii i  lingkungani ii   client/server 

6. Dukungani i i   terhadapi ii   perangkatiii   lunakiii   MySQLi ii   tersebarii i   luasi ii   daniii   mudahiii  

ditemukan 

7. MySQLi ii   mendukungii i  penggunaanii i   databaseii i  denganiii   berbagaiiii   kriteriaiii  

pengaksesan.i ii   Maksudanyai i i  adalahiii   untukiii  mengaturii i  useriii   tertentuiii   agari ii  bisaiii  

mengaksesi ii   dataiii   yangi i i   bersifatiii   rahasia 
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8. MySQLi ii   tersediaiii   padaii i  beberapai ii  platformiii   sepertiii i  Windows,iii   Linux,i i i  Unix,iii   daniii  

lain-lain. 

9. MySQLi ii   dapatiii   mendeteksiiii   pesaniii   kesalahanii i   padaiii   clientiii   dengani ii   menggunakaniii  

lebihii i   dariii i   duai ii   puluhiii   bahasa.i ii   Meskipuniii   demikian,i ii   bahasai ii   Indonesiaii i   belumiii  

termasukii i  diiii   dalamnya. 

10. MySQLi ii   mampuiii   menanganiii i  basisi ii   dataiii   dalamiii   skalai ii   besar. 

 

2.2.7.iii  iii  XAMPP 

Menurutiii   (Prabantini,iii   2013:i ii   42)iii   XAMPPi i i   merupakanii i   pengembanganiii   dariiii  

LAMPi ii   (Linuxi ii   Apache,i ii   MySQL,i i i   PHPi i i   andiii   PERL),i i i   XAMPPi ii   iniiii   merupakaniii   projectiii  

non-profitiii   yangi i i   diiii   kembangkaniii   olehiii   Apacheiii   Friendsiii   yangi i i  didirikanii i   Kaii ii   Oswaladiii  

Seidlerii i   daniii   Kayi i i   Vogelgesangi ii   padai ii   tahunii i   2002,ii i   projectii i   merekaiii   iniii i   bertujuaniii  

mempromosikani ii   pengunaaniii   Apacheiii   Webiii   server. 

ii i  ii i  Menurutiii   (Prabantini,i ii  201:i ii   33)iii   XAMPPi ii   merupakani ii   salahiii   satui ii  paketiii  

installasi iii   Apache,i ii   PHPi i i   danii i  MySQLi i i   instantiii   yangi i i  dapatiii   kitaiii   gunakanii i  untukiii  

membantui ii   prosesiii   installasi iii   ketigai ii   produkii i   tersebut,i ii   Adapuni ii   langkah-langkahi ii  

pembuatani ii   databasei ii   MySQLi i i   denganiii   XAMPPi i i   sebagaii ii   berikut: 

1 Bukai ii   XAMPPi ii   controli ii   panel,iii   sehinggai ii   padaiii   Layeriii   akaniii   munculiii   sepertiiii  

padai ii   gambariii   dibawahii i  ini. 
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ii i   
ii i  Gambariii  2.14.iii   XAMPPi ii   Controliii   Panel 

2 Kemudianii i  kliki ii  tombolii i  startiii   yangi i i  adaiii   padaiii   controliii   panelii i  milikiii   Apacheiii  

daniii   MySQL,i i i   sehinggai ii   padaii i  Layeri ii  akaniii   munculiii   tulisaniii   Runningiii   sepertiiii  

padai ii   gambar. 

 

Gambariii  2.15.iii   XAMPPi ii   Controliii   Panel 

3 Setelahiii   svci ii   milikiii   nyai ii   Apachei ii   daniii   MySQLi i i   diaktifkani ii   langkahiii   selanjutnya i ii  

adalahiii   dengani ii   membuka iii   browseri ii   internet,ii i   kemudianii i   ketikkaniii  

localhost/phpmyadmin,iii   sehinggai ii   padaiii   Layeriii   akaniii   munculi ii   sepertiiii   padaiii  

gambar. 
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Gambariii  2.16.iii   localhost/phpmyadmin 

4 Langkahi i i  selanjutnyai ii   adalahiii   pembuatanii i  database,iii   isikaniii   namaiii   databaseiii  

padai ii   kolomiii   createi ii  newiii   databasei ii  laluii i  klikiii   tomboliii   create,iii   sehinggai ii   padaiii  

layeriii   akaniii   munculii i  sepertii ii   padaiii   gambar. 

 

Gambariii  2.17.iii   Createi ii   Newii i  Database 

 

2.3. Penelitianiii  Terdahuluiii   

3. Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. 

Adapun yang menjadi rujukan penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah: 

4. Tabel 2.4.  Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan Tahun Judul Hasil 

1. (Himawan, Analisa dan Batik merupakan salah satu 
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No Peneliti dan Tahun Judul Hasil 

Saefullah & 

Santoso, 2014), 

Scientific Journal of 

Informatics, Vol. 1, 

No. 1, Mei 2014, 

ISSN 2407-7658 

Perancangan Sistem 

Informasi Penjualan 

Online (E-

Commerce) pada 

CV Selaras Batik 

Menggunakan 

Analisis Deskriptif 

pakaian tradisional yang 

menjadi ciri khas 

dan kebanggaan bagi bangsa 

Indonesia, dimana batik juga 

telah dikenal secara 

luas baik dalam skala nasional 

dan internasional. Peluang 

dalam kegiatan bisnis 

penjualan batik yang 

meningkat beberapa waktu ini 

dilihat oleh banyak pihak 

sebagai prospek yang 

menjanjikan. Penjualan batik 

secara umum di beberapa 

wilayah di Indonesia masih 

dilakukan dengan cara yang 

sederhana dan klasik. Untuk 

dapat menjangkau lebih 

banyak pelanggan serta 

memperluas area pemasaran 

sekaligus promosi batik, maka 

diperlukan media yang dapat 

menunjang kegiatan promosi, 

transaksi penjualan dan 

informasi batik dengan 

optimal. Salah satu media 

yang menjadi perhatian 

masyarakat sekarang ini 

adalah dengan menggunakan 

media Website online. 

2. (Sugara 2015), 

Jurnal Teknologi 

Dan Informatika 

(TEKNOMATIKA)

, Vol. 1 No. 2 

Mei 2015 

Sistem Informasi 

Pencarian dan 

Penjualan Barang 

Berbasis Web Pada 

Toko Bagus 

Search information system 

and sale of goods is an 

information system that is 

built to simplify and 

improving work eficiency in 

order to give service to the 

buyer or customer. The 

purpose of this study was to 

devise a system for searching 
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No Peneliti dan Tahun Judul Hasil 

and ordering to help facilitate 

the consumer to search and 

sale of goods. The results of 

this research consist of the 

form of flow document 

diagram, data flow diagram 

and entity relationships 

diagram. 

3. (Kosasi, 2014), 

Prosiding SNATIF 

Ke-1 Tahun 2014, 

ISBN: 978-602-

1180-04-4 

Pembuatan Sistem 

Informasi Penjualan 

Berbasis Web 

Untuk Memperluas 

Pangsa Pasar 

Tujuan penelitian 

menitikberatkan 

menghasilkan sistem 

informasi penjualan berbasis 

Web sebagai sarana untuk 

memperluas pangsa pasar 

melalui transformasi proses 

bisnis kearah digitisasi, 

mobilitas modal dan 

liberalisasi produk dan jasa. 

Metode analisis perluasan 

pasar menggunakan analisis 

kesempatan pasar, dan 

menggunakan perancangan 

model bisnis, antarmuka 

pelanggan, komunikasi pasar 

dan rancangan implementasi. 

Perancangan aplikasi 

menggunakan model 

incremental development 

dengan pendekatan 

berorientasi objek. Untuk 

deskripsi pemodelan 

sistemnya menggunakan 

diagram use case, sequence 

dan class. Hasil perancangan 

aplikasi terdiri dari bagian 

front-end dan sistem 

manajemen konten dan secara 

spesifik meniadakan 

perantara, mengurangi biaya 
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No Peneliti dan Tahun Judul Hasil 

pembuatan, pengiriman, dan 

penyimpanan informasi. 

Digitisasi penjualan 

memberikan sejumlah 

kelebihan operasional seperti 

pemrosesan data pemesanan 

menjadi lebih mudah 

ditelusuri, sistem persediaan 

dan pembayaran lebih akurat, 

dapat membangun hubungan 

yang baik dengan pelanggan 

Sistem informasi penjualan 

berbasis Web secara 

signifikan dapat memperluas 

pangsa pasar dengan 

proses bisnis yang lebih 

dinamis dan interaktif serta 

memiliki pola diferensiasi 

yang jelas untuk semua 

segmen masyarakat. 

4. (Idemudia & Jone, 

2016), International 

Journal of 

Information Systems 

and Management 

(IJISAM), Vol. 1, 

No. 3, ISSN online: 

2040-4476, ISSN 

print: 2040-4468, 

pp. 264 - 293 

An Empirical 

Investigation Of 

Online Banner Ads 

In Online Market 

Places: The 

Cognitive Factors 

That Influence 

Intention To Click 

When is an internet computer 

user willing to click on a 

banner ad? This question has 

been addressed from the 

production side, via research 

on algorithms and models that 

recommend banner ads for 

display, as well as a few 

animation studies about 

attention-grabbing features of 

internet advertisements. The 

research reported in this study 

takes a different approach by 

investigating factors that 

influence the intention to click 

online banner ads 

5. (Keyhanipour, 

Moshiri, 

Piroozmand, 

Learning to rank 

with click-through 

features in a 

Learning to rank algorithms 

inherently faces many 

challenges. The most 
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No Peneliti dan Tahun Judul Hasil 

Oroumchian, & 

Moeini, 2016),  

International 

Journal of Web 

Information 

Systems, Vol. 12 

Iss: 4, pp.448 - 476, 

ISSN: 1744-0084 

reinforcement 

learning framework 

important challenges could be 

listed as high-dimensionality 

of the training data, the 

dynamic nature of Web 

information resources and 

lack of click-through data. 

High dimensionality of the 

training data affects 

effectiveness and efficiency of 

learning algorithms. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Desain Penelitian 

Desain penelitian memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan untuk menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain 

penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian, oleh sebab itu desain 

penelitian yang baik akan menghasilkan penelitian yang efektif dan efesien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Disain Penelitian 

1. Rumusan Masalah  

2. Menentukan Kebutuhan 

Data Yang Digunakan  

3. Mengumpulkan Data 

4. Mempersiapkan Alat Dan 

Bahan Penelitian  

Data Penelitian 

Model Pengembangan  

1 Analysis 

2 Design 

3 Coding 

4 Testing 

Pengembangan Perangkat 

Lunak 

Implementasi 

Dokumentasi 

Mengumpulkan Data  

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Kepustakaan  
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1. Rumuskan masalah, adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat 

pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan 

pemecahan masalahnya. Rumusan masalah merupakan suatu penjabaran dari 

identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Dengan kata lain, rumusan 

masalah ini merupakan pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai ruang 

lingkup masalah yang akan diteliti didasarkan atas identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah. Suatu perumusan masalah yang baik berarti telah 

menjawab setengah pertanyaan atau dari masalah. Masalah yang telah 

dirumuskan dengan baik, tidak hanya membantu memusatkan pikiran, 

sekaligus juga mengarahkan cara berpikir kita. 

2. Menentukan kebutuhan data yang digunakan, yang dibutuhkan dalam sistem 

pengumpulan data dapat terpenuhi dan hanya sebagian data yang dapat 

terpenuhi untuk pelajaran khusus dan untuk survey penelitian.  

3. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk diproses. Dalam penelitian, 

teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan 

penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, 

siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. 

4. Mempersiapkan alat penelitian, dapat berupa perangkat yang aka digunakan 

untuk aplikasi, sedangkan bahan adalah data yang telah dikumpulkan untuk 

selanjutnya diolah kedalam program. 

5. Setelah empat proses diatas dijalankan, diperoleh data penelitan dengan 3 

cara, yaitu wawancara, Observasi, dan Kepustakaan. Kemudian data penelitian 



 

 

 

50 

dikembangkan melalui pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan 

metode waterfall  yang terdiri dari Analisys, Design, Coding, dan Testing.  

6. Implementasi sistem adalah suatu proses untuk menempatkan sistem informasi 

baru ke dalam sistem yang sudah ada (sistem lama). Pada kesempatan ini saya 

akan membahas tahapan dalam melakukan implementasi sistem informasi. 

Ada 4 tahap dalam implementasi sistem, yaitu membuat dan menguji basis 

data dan jaringan, membuat dan menguji program, memasang dan menguji 

sistem baru, serta mengirim sistem baru ke dalam sistem lama.  

7. Dokumentasi proses dibuat agar pengembangan suatu sistem/software dapat 

dimanajemen dengan baik. Dokumentasi produk digunakan setelah 

sistem/software selesai atau operasional tetapi juga dapat berguna bagi 

manajemen proses pengembangan sistem, dalam kasus perbaikan atau revisi 

suatu sistem/software. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proyek 

software dan sistem yang dikembangkan memiliki beberapa persyaratan: 

a) Harus bisa menjadi media komunikasi antara anggota-anggota tim 

pengembang sistem/software, 

b) Harus bisa menjadi gudang informasi tentang sistem yang dapat 

dipergunakan untuk kepentingan maintenance sistem/software, 

c) Harus bisa menyediakan informasi bagi manajemen yang dapat membantu 

dalam membuat perencanaan, pembiayaan dan penjadwalan dalam proses 

pengembangan sistem/software 

d) Harus bisa memberitahu user bagaimana cara menggunakan dan 

mengoperasikan sistem/software tersebut. 
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3.2.   Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di UMKM ZXID Di Kota Batam  yang berlokasi 

di Baloi Paradise Blok A Nomor 16, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk 

Baja, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, Telepon: (0778) 7482623. Pada 

penelitian ini, penulis menjelaskan tentang sejarah singkat, visi dan misi UMKM 

ZXID Di Kota Batam. 

3.2.1  Sejarah Singkat UMKM ZXID Di Kota Batam  

Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui  Dinas Koperasi dan Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Batam melakukan pendataan terhadap 

UMKM yang terkena dampak pandemi corona virus disease (Covid-19). 

Pendataan itu dilakukan sebagai salah satu upaya mencarikan solusi untuk 

menggairahkan sektor UMKM di Kota Batam. 

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Batam, 

Suleman Nababan mengatakan sampai saat ini tercatat ada sekitar 1900 pelaku 

UMKM yang terkena dampak Covid-19 di Kota Batam. Mulai dari omsetnya 

yang menurun karena jumlah permintaan menurun, hingga kesulitan untuk 

mendapatkan bahan baku karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 

di sejumlah daerah.  

Pada tahun 2017, ZXID hanya dimulai dari dropshipper yang dilakukan 

oleh Rick Maenddy. Barang yang diambil berupa tas,aksesoris,maupun sepatu. 

Barang diambil dari toko toko yang berada didaerah Nagoya Dropshipper 

dijalankan hampir selama 1 setengah tahun nya sebelum ZXID sanggup 
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mengimpor barang sendiri dari China. Pada pertengahan tahun 2018, ZXID sudah 

melakukan impor barang sendiri dan berhenti melakukan dropshipper. Barang 

yang diimpor berupa tas yang beraneka ragam, seperti tas sekolah, tas anak-anak, 

dan tas stylish. 

 

Gambar 3.2 Objek Penelitian 
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Gambar 3.3 Lokasi Objek Penelitian 

 

3.2.2   Struktur Organisasi 

 Banyak faktor yang bisa menentukan keberhasilan suatu perusahaan, salah 

satu faktor yang penting dalam keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai 

tujuan yang telah direncanakan adalah karena adanya keberadaan sebuah struktur 

organisasi dalam perusahaan tersebut. Apabila sebuah perusahaan memiliki 

struktur organisasi yang sulit dan rumit, maka pimpinan perusahaan dituntut 

kecakapannya memimpin dan mengorganisir perusahaan tersebut. 

 Penyusunan struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangat penting 

dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas. Struktur organisasi adalah 

suatu cara atau sistem pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab serta 

penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi dalam mencapai tujuan 

tertentu dengan cara yang paling efektif.  

Tata kerja yang baik, teratur dan rapi diharpakan dapat terwujud dan 

terlaksana apabila ada struktur organisasi yang sederhana dapat bekerja secara 
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efisien serta memungkinkan adanya pemisah tugas, tanggug jawab dan wewennag 

jelas pada setiap bagaian yang ada pada UMKM ZXID Di Kota Batam  itu sendiri. 

    Pembagian kerja adalah suatu keharusan didalam organisasi agar tidak 

menjadi tumpang tindih pekerjaan. Pembagian kerja bukan hanya perlu dilihat 

dari manfaat di peroleh dari penerapan spesialisasi, tetapi  mewujudkan 

penempatan orang yang tepat. 

Dengan adanya struktur organisasi yang baik, semua pekerjaan akan 

terorganisir dengan baik dan teratur, sebab masing-masing bagian akan 

mengemban rasa tanggung jawab akan tugas yang diberikan kepadanya. 

Organisasi yang baik juga harus disertai dengan dukungan yang baik pula tenaga 

kerjanya. Untuk melihat lebih jelas struktur organisasi UMKM ZXID Di Kota 

Batam  dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut: 

Pemilik

Rick Maenddy 

General Manajer

Struktur Organisasi

Administrasi Driver Teknisi Marketing

 

Gambar 3.4. Struktur Organisasi UMKM ZXID Di Kota Batam  
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3.3    Penjelasan Struktur Organisasi 

Dapat dijelakan Tugas pokok dan fungsi setiap bagian organisasi. 

Penjabaran dari tugas pokok dan fungsi setiap bagian adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik  

Tugas dan tanggung jawab pemilik adalah sebagai berikut : 

a. Pemimpin tertinggi yang menetapkan langkah-langkah pokok dalam 

pelaksanaan kebijakan di UMKM ZXID Di Kota Batam  . 

b. Memiliki wewenang sebagai pengambil keputusan setiap kegiatan di 

UMKM ZXID Di Kota Batam . 

c. Menerima dan mengevaluasi laporan dari bawahan. 

2. General Manager 

Adapun tugas dan tanggung jawab dari general manager adalah sebagai 

berikut : 

a. Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berada dibawah 

pimpinannya. 

b. Bertanggung jawab atas target yang telah diberikan oleh pemilik. 

c. Melakukan pengecekan terhadap barang yang sudah jadi dan siap untuk 

dipasarkan. 

3. Bagian Administrasi 

Adapun tugas dan tanggung jawab dari seorang administrasi adalah sebagi 

berikut : 

a. Bertugas untuk mengimput masukan data penjualan yang dilakukan sales. 
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b. Menerima dan membalas telepon/email yang masuk. 

c. Membuat laporan pesediaan barang. 

d. Membuat invoice penjualan. 

e. Pengecekan absensi karyawan dan pengecakan kebersihan kantor. 

4. Teknisi 

Adapun tugas dan tanggung jawab teknisi adalah sebagi berikut : 

a. Memperbaiki semua alat-alat rusak yang berhubungan dengan produksi. 

b. Menjaga dan merawat instalasi listrik. 

5. Pemasaran 

Adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagi berikut : 

a. Melaksanakan semua kegiatan penjualan. 

b. Membuat laporan penjualan dan mempertanggung jawabkanya. 

 

3.4  Analisis SWOT 

 Analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisis situasi dan kondisi yang 

bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisis SWOT semata-mata adalah 

sebuah alat analisis yang ditujukan untuk menggambarkan situasi yang dihadapi 

atau yang akan dihadapi oleh organisasi, dan bukan sebuah alat analisis yang 

mampu memberikan jalan keluar yang baik bagi masalah-masalah yang dihadapi 

oleh organisasi. Analisa SWOT seringkali digunakan untuk menilai empat elemen 

pada sebuah obyek penelitian.  Elemen-elemen tersebut antara lain : 
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1. Strength (kekuatan) 

a. Dapat menghasilkan Laporan harian, bulanan dan laporan tahunan. 

b. Memungkinkan pencarian data lebih cepat dan akurat. 

c. Meminimalisir resiko kesalahan, duplikat, dan redundancy data.  

d. Letak UMKM ZXID Di Kota Batam  yang sangat strategis yaitu 

diantara beberapa perusahaan kawasan industri berlokasi di Baloi 

Paradise Blok A Nomor 16, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk 

Baja, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. 

e. UMKM ZXID Di Kota Batam  telah memiliki sumber daya komputer 

yang memadai sehingga tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar 

dalam pengembangan sistem ini. 

f. Adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki pengetahuan dan 

kemampuan yang cukup untuk mengimplementasikan sistem yang 

akan dibangun. 

g. Proses pelayanan yang di berikan mengutamakan dalam memuaskan 

pelanggan. 

h. Sumber daya tenaga kerja yang berkualitas terlihat dari segi 

penerimaan tenaga kerja yang diambil berdasarkan kriteria dan syarat 

tertentu yang bisa memungkinkan dapat bekerja di perusahaan          

UMKM ZXID Di Kota Batam . 

2. Weakness (kelemahan) 

a. Jarangnya dilakukan control terhadap sistem yang sedang berjalan. 

b. Belum tersedianya sebuah database 
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c. Penyimpanan data yang masih menggunakan kertas dan disimpan 

didalam lemari kabinet. 

d. Masih memerlukan banyak peralatan manual yang mendukung 

pekerjaan sehingga memerlukan banyak waktu, tempat dan tenaga. 

e. User yang mengelola harus menyesuaikan diri dengan program yang 

baru. 

f. Bila terjadi error dan kerusakan pada sistem, yang bisa menangani 

hanyalah pembuat sistem tersebut itu sendiri. 

g. Memerlukan biaya tambahan untuk pengembangan sistem baru.  

3. Opportunity (kesempatan) 

a.   Dengan mengetahui tingkat kwalitas  produk yang ada dari sistem 

yang akan di kembangkan bisa menjadi referensi untuk peningkatan 

kwalitas product yang di pasarkan. 

b. Dapat menghasilkan sistem yang lebih baik dari sistem sebelumnya 

c. Meningkatkan produktivitas kinerja perusahaan dengan prosedur yang 

lebih sistematis 

d. Implementasi dari penggunaan kinerja komputer sebagai media untuk 

mendukung pekerjaan di dalam perusahaan. 

e. Perusahaan UMKM ZXID Di Kota Batam  mempunyai komputer-

komputer yang terhubung dengan jaringan (Network). 

4.     Threat (ancaman) 

a. Serangan virus karena pemakaian komputer secara bersama. 
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b. Ketidakdisiplinan petugas dapat membuat aplikasi di akses oleh    

orang - orang yang tidak bertanggung jawab. 

c. Dengan tidak akuratnya data persediaan  produk pada UMKM ZXID 

Di Kota Batam, dan tidak akurat juga batas waktu pengiriman produk 

kepada customer, sehingga muncul ancaman dari perusahaan sejenis 

yang menawarkan pelayanan yang lebih baik. 

d. Mengharuskan pengambilan keputusan sistem, yang apabila salah 

memilih sistem akan mengakibatkan timbulnya beberapa masalah yang 

baru. 

e. Sistem baru yang diusulkan tidak berjalan semestinya pada masa 

mendatang. 

Manfaat dari Analisis SWOT adalah sebagai berikut: 

1. Untuk melakukan perencanaan dalam upaya mengantisipasi masa depan 

dengan melakukan pengkajian berdasarkan pengalaman masa lampau, 

ditopang sumber daya dan kemampuan yang miliki saat ini yang akan 

diproyeksikan kemasa depan. 

2. Untuk menganalisis kesempatan / peluang dan kekuatan dalam membuat 

rencana jangka panjang. 

3. Untuk mengatasi ancaman dan kelemahan yang mempunyai kecendrungan 

menghasilkan rencana jangka pendek, yaitu rencana untuk perbaikan. 

4. Untuk mengidentifikasi Faktor eksternal (O dan S) dan Faktor Internal  

(S dan W). 
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 Setelah penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data, 

dengan mengadakan tanya jawab serta melakukan penilaian terhadap cara kerja 

yang ada di UMKM ZXID Di Kota Batam   maka penulis bisa menggambarkan 

analisa SWOT pada program yang sedang berjalan dan analisa program baru yang 

akan diimplementasikan di UMKM ZXID Di Kota Batam  

A.  Analisis SWOT Pada Program yang Sedang Berjalan 

1. Strength (Kekuatan) 

a. Aplikasi  Microsoft Excel mudah digunakan oleh siapa pun tanpa 

harus ada pelatihan secara khusus. 

b. Adanya pengembangan aplikasi Microsoft Office yang dilakukan 

secara periodik untuk memudahkan penggunaan aplikasi. 

c. Cepat dan praktis digunakan untuk melakukan berbagai proses 

perhitungan. 

2. Weakness (Kelemahan) 

a. Kurang aplikatif untuk dijadikan sebagai user interface. 

b. Tidak memiliki sebuah sistem database.  

c. Tidak dapat dioperasikan secara terpisah dari sistem utamanya 

yaitu aplikasi Microsoft Office. 

d. Tidak dapat dijalankan tanpa ada supply listrik ke komputer yang 

digunakan. 

3. Opportunity (Peluang) 

a. Memungkinkan digunakan untuk seluruh jenis perusahaan karena 

memiliki berbagai jenis fungsi pengolahan data.  
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b. Disebabkan adanya pengembangan aplikasi Microsoft Office yang 

terus diperbaharui secara periodik, maka membuka peluang yang 

besar untuk terus digunakan oleh perusahaan.  

4. Threat (Ancaman) 

Terdapat banyak jenis aplikasi lainnya yang dapat memberikan 

kemudahan proses pengolahan data dan menghasilkan informasi 

yang cepat.  

 

B. Analisis SWOT Pada Program Baru 

1. Strength (Kekuatan) 

a. Sudah berbasiskan sistem database sehingga pengolahan data 

cepat dan akurat. 

b. Otomatisasi proses pengolahan data dan penyajian laporan. 

c. Keamanan data dilengkapi dengan hak akses (security Log-in) 

sehingga dapat menjaga keakuratan dan integritas data. 

d. Rancangan sistem yang cepat dan mudah sesuai dengan kebutuhan. 

2. Weakness (Kelemahan) 

a. Memiliki keterbatasan penyimpanan data karena menggunakan 

Paradox sebagai sistem database untuk program yang akan 

diimplementasikan. 

b. Sistem tidak dapat dioperasikan apabila tidak ada supply arus 

listrik. 

c. Membutuhkan personil yang terampil untuk memperbaiki sistem 

apabila sistem mengalami gangguan  atau kerusakan. 
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3. Opportunity (Peluang) 

a. Memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sistem informasi 

perusahaan secara menyeluruh. 

b. Adanya informasi yang baik dan akurat sehingga direktur dapat 

mengambil keputusan yang benar dan tepat. 

4. Threat (Ancaman) 

Kerusakan data dan sistem akibat gangguan virus yang dapat 

menyebabkan kegagalan sistem untuk dapat berjalan. 

 

3.5  Analisa Sistem yang Sedang Berjalan 

 Analisis terhadap sistem yang sedang dilakukan untuk mengetahui 

permasalahan yang sebenarnya ada pada UMKM ZXID Di Kota Batam   Batam. 

Penganalisisan ini berguna untuk memberikan bentuk-bentuk alternatif dari sistem 

yang dibutuhkan, diharapkan dengan adanya bentuk-bentuk alternatif ini dapat 

memberikan bentuk informasi yang baik dan lebih mudah untuk dipahami oleh 

pemakai sistem ataupun pihak yang berkepentingan dengan kinerja sistem ini. 

 Sebelum melakukan perancangan terhadap sebuah sistem yang baru, 

sekiranya diperlukan adanya suatu gambaran yang memuat keterangan atau 

informasi yang berhubungan dengan sistem yang sedang berjalan sekarang pada 

UMKM ZXID Di Kota Batam. Hal ini akan berguna agar nantinya mempermudah 

dalam menganalisis dan merancang sistem yang barunya nanti. 
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 Untuk berbagai macam kebutuhan dalam mengolah data penjualan pada 

UMKM ZXID Di Kota Batam, diperlukan suatu sistem yang bisa merekam dan 

menyajikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, serta mempermudah 

penginputan dan pengaksesan data penjualan. 

 Langkah-langkah dalam merekam serta menyajikan data penjualan yang 

diterapkan pada UMKM ZXID Di Kota Batam  pada saat ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Customer memberikan identitas dan data pesanan barang yang diinginkan 

melalui Administrasi Sales. Data customer yang diterima oleh 

Administrasi Sales akan diinput ke komputer dan dilaporkan ke Direktur. 

2. Setelah menerima data pesanan dari customer, Administrasi Sales akan 

meminta informasi data barang dari gudang barang jadi yang  kemudian 

akan dicatat ke nota. Apabila pembelian secara tunai maka langsung 

dibuatkan nota sedangkan untuk pembelian secara kredit Administrasi 

Sales akan mengecek limit kredit customer yang bersangkutan dan jika 

ditemukan masih terdapat masa limit kredit yang sudah jatuh tempo namun 

belum diselesaikan maka Administrasi Sales akan menginformasikan  

pesanan yang tidak valid ke customer, sedangkan apabila tidak ada 

masalah dengan limit kredit maka langsung dicatat ke nota.  

3. Customer akan menerima barang serta nota pesanan barang tunai atau 

kredit sesuai permintaan. Nota pesanan tunai dan kredit juga diberikan ke 

bagian Accounting untuk penginputan laporan keuangan. Kemudian 

Administrasi Sales akan menginput data penjualan ke komputer sesuai 
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dengan nota pesanan tunai dan kredit. Untuk pembelian secara kredit, 

Administrasi Sales akan mengecek data penjualan kredit untuk informasi 

tagihan yang sudah jatuh tempo untuk ditagih ke customer. Uang 

penjualan barang tunai maupun kredit akan diterima oleh Administrasi 

Sales dan diserahkan ke Accounting.  

4. Administrasi Sales akan membuat Laporan Penjualan  Produk   

berdasarkan nota pesanan tunai dan kredit yang sudah diinput yang akan 

dilaporkan  ke Direktur untuk ditinjau kinerja penjualan dan menunjang 

pengambilan keputusan. 

 

3.6  Aliran Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan 

Untuk menghasilkan system yang baik, tahap pertama yang dilakukan 

adalah dengan mempelajari dan mengevaluasi system prosedur yang sedang 

berjalan dalam bentuk Aliran Sistem Informasi (ASI)  yang akan menggambarkan 

alur dokumen yang mengalir dari satu entitas ke entitas lainnya. 

Proses pembelian barang - barang  secara umum terjadi adalah melakukan 

pembelian secara langsung dengan cara mendatangi UKM tersebut dan membeli 

barang yang diinginkan oleh konsumen tersebut. Berikut ini adalah gambar 

prosedur penjualan pada UMKM ZXID Di Kota Batam yang digambarkan 

kedalam bentuk Aliran Sistem Informasi yang sedang  berjalan seperti gambar 

berikut ini ; 
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 Gambar 3.5. Aliran Sistem Informasi (ASI) Lama 

 



 

 

 

66 

Prosedur system penjualan berjalan tersebut, dapat dijelaskan melalui alur 

kerja berdasarkan entitas yang terdapat pada prosedur di atas sebagai berikut : 

1. Konsumen 

Dengan aktivitas sebagai berikut : 

a. Memberikan data pemesanan barang yang diinginkan secara 

langsung ke bagian penjualan 

b. Jika barang yang di pesan tersedia maka pelanggan langsung 

membayar barang tersebut dan akan mendapatkan barang 

pesanannya beserta bukti pembelian 

c. Apabila barang yang dipesan tidak tersedia maka konsumen akan 

mendapat komfirmasi atau pemberitahuan bahwa barang yang 

dipesan tidak tersedia di took tersebut. 

2. Bagian Penjualan 

Dengan aktivitas sebagai berikut : 

a. Mendapat dokumen berupa data pemesanan dari konsumen 

b. Memberikan konfirmasi kepada konsumen tentang barang yang 

dipesan 

c. Jika barang yang dipesan tersedia dan telah melakukan transaksi 

penjualan, maka bagian penjualan membuat faktur penjualan untuk 

diberikan pada bagian administrasi. 

3. Bagian Administrasi 

Dengan aktivitas sebagai berikut : 

a. Memvalidasi faktur penjualan yang diajukan oleh bagian penjualan 
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b. Menginput data penjualan yang kemudian disimpan kedalam 

database penjualan 

c. Membuat laporan penjualan yang akan diberikan kepada manajer. 

4. Manajer 

Dengan aktivitas sebagai berikut : 

a. Menerima laporan penjualan yang telah dibuat oleh bagian 

administrasi 

b. Menandatangani  laporan penjualan tersebut yang kemudian 

dijadikan arsip. 

 

3.7  Permasalahan Yang Sedang Dihadapi 

 Berdasarkan penelitian, tanya jawab, pengamatan serta analisis terhadap 

sistem informasi yang sedang berjalan pada UMKM ZXID Di Kota Batam , maka 

dapat ditemui beberapa masalah yang dihadapi yaitu : 

1. Metode pencarian data penjualan dinilai kurang efisien dikarenakan harus 

mencari data  di file-file yang berbeda serta dapat menyebabkan redudansi 

data. 

2. Kurangnya keakuratan dalam pencatatan pesanan customer karena masih 

dilakukan secara manual. Bisa saja Administrasi Sales melakukan 

pencatatan yang salah, karena faktor kesengajaan,kesibukan atau kelalaian. 

Hal ini dapat menyebabkan komplain dari customer sehingga kredibilitas 

customer ke perusahaan berkurang. 
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3. Kurangnya pengendalian terhadap pemberian limit kredit ke customer, hal 

ini dikarenakan pencatatan pesanan yang masih manual sehingga 

terkadang Administrasi Sales terlanjur membuka nota tanpa mengecek 

limit kredit customer yang bersangkutan terlebih dahulu. 

4. Tingkat keamanan data yang rendah, dimana orang yang tidak 

berkepentingan  dapat mengakses serta memanipulasi data. 

 

3.8  Usulan Pemecahan Masalah 

 Sebagaimana telah dijelaskan masalah yang dihadapi, telihat jelas 

permasalahan yang dihadapi oleh UMKM ZXID Di Kota Batam   adalah sistem 

pencatatan data yang masih manual yang sangat memungkinkan terjadinya 

kesalahan karena kelalaian manusia serta kurangnya pengendalian pemberian limit 

kredit kepada konsumen yang dapat mengakibatkan terjadinya bad debt. Sistem 

baru bertujuan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem yang 

sedang diterapkan pada UMKM ZXID Di Kota Batam. 

 Perancangan sistem baru yang menggunakan sistem database dalam setiap 

proses pengolahan dan penyimpanan data pada UMKM ZXID Di Kota Batam 

akan mampu meminimalkan terjadinya kesalahan pencatatan data pesanan serta 

memaksimalkan pengendalian batas limit kredit. Sistem yang baru tidaklah 

sepenuhnya sistem yang sangat berbeda dengan sistem yang lama, melainkan 

sebuah penyempurnaan dari sistem yang lama. Adapun tujuan dan maksud dari 

desain sistem baru adalah sebagai berikut:   
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1. Mampu mengolah data penjualan untuk menghasilkan laporan penjualan   y  

yang akurat dengan cepat. 

2. Dengan pengolahan data menggunakan database, data-data akan lebih mudah 

diakses secara cepat dan tidak memboros tempat untuk penyimpanan file-file. 

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. 

4. Meningkatkan  pengontrolan sistem penjualan kredit untuk menjaga arus 

pendapatan perusahaan. 

 


