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ABSTRAK 

 
Ukhwah Store adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penjualan perlengkapan muslim. Sistem 

penjualan yang di gunakan saat ini masih menggunakan sistem yang konvensional, yaitu pembeli harus datang 

langsung ke toko dan memilih barang yang diinginkan. Denga sistem seperti ini maka akan menyita waktu 

konsumen sehingga kesulitan memperoleh informasi mengenai spesifikasi produk yang ditawarkan. E-Commerce 

atau dalam bahasa Indonesia yaitu perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, pemasaran barang atau 

jasa melalui sistem elektronik. Ukhwah Store belum menggunakan fasilitas e-commerce sehingga mengalami 

kesulitan dalam menawarkan produk kepada pelanggan yang berada di luar kota. Tujuan pembuatan sistem ini 

adalah menyediakan sistem informasi penjualan perlengkapan muslim melalui website secara lengkap dengan 

informasi toko beserta produk harga sekaligus biaya kirim. Hasil yang dicapai berupa suatu system informasi 

penjualan online yang dapat memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan pemesan. Kesimpulan yang 

didapat dari penulisan penelitian ini adalah sebuah system informasi penjualan berbasis website yang bias 

digunakan untuk belanja perlengkapan muslim lebih mudah karena menampilkan foto dan beberapa informasi 

serta biaya kirim. 

Kata Kunci : Website, E-Commerce, Sistem.

 

1. PENDAHULUAN 

Ukhwah Store merupakan sebuah toko yang 

bergerak di bidang pakaian muslim, yang beralamat 

di jalan Glagahsari No. 58, Warungboto, 

Umbulharjo, Kota Yogyakarta 55164. Ukhwah 

Store juga mempunyai misi memberikan pelayanan 

sebaik-baiknya dalam kebutuhan masyarakat yang 

menyangkut tren cara berpakaian nan muslim. 

Berdasarkan pengamatan di Ukhwah Store 

pada saat ini sedang mengalami perkembangan, 

namun dilihat dari proses penjualannya masih belum 

optimal karena masih bersifak konvensional dimana 

customer berhubungan langsung dengan datang ke 

toko terseut, terlebih lagi jika ada customer dari luar 

kota yang ingin memesan barang, customer tersebut 

harus menghubungi karyawan via whatsapp atau 

telpon, maka perlu ada alternative lain untuk 

mengoptimalkan proses penjualan di Ukhwah Store. 

Untuk melihat stok setiap barang masih 

menggunakan cara manual yaitu melihat katalog 

barang, sehingga karyawan terkadang merasa 

kesulitan dalam mencari data barang tersebut. 

Pencatatan transaksi yang dilakukan secara manual 

menggunakan buku, lalu untuk menghitung omset 

perhari karyawan harus menghitung income secara 

manual yang tercatat didalam buku, dan jika 

menghitung omset perbulan karyawan 

menjumlahkan semua omset perhari yang telah 

dihitung sebelumnya, hal ini dirasa kurang efektif 

dan efisien di era globalisasi saat ini. 

Atas dasar semakin meningkatnya 

kebutuhan pelayanan dalam bidang pakaian muslim 

maka dibutuhkan sebuah sistem yang mampu 

mencatat setiap transaksi penjualan online, 

pemesanan barang, pembuatan laporan. Dengan 

adanya sistem tersebut maka diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan yang ada dan mungkin 

yang akan timbul. 

 
2. Kajian Hasil Penelitian Dan Kajian Teori 

2.1  Kajian Hasil Penelitian 

Kajian hasil penelitian merupakan hasil 

penyelidikan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya yang memiliki masalah dan 

tema yang sama dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

Sistem yang dibangun bertujuan untuk 

membuat sistem informasi yang dapat menangani 

pengolahan data transaksi penjualan dan pembelian 

obat sesuai kebutuhan. Sistem yang dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman Netbeans IDE 

7.1 dan pengolahan basis data menggunakan 

MySQL dan sistem ini dirancang secara client-

server[1]. 
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Sistem yang dibangun membahas bagaimana 

memudahkan pelanggan dalam melihat produk 

perumahan dan juga melakukan pemesanan tanpa 

harus ke lokasi. Sistem yang dibangun berbasis 

Android menggunakan bahasa pemrograman 

HTML5, PHP dan pengolahan basis data 

menggunakan MySQL[2]. 

Penelitian tersebut membahas bagaimana 

merancang suatu sistem yang dapat membantu 

proses penjualan dan pembuatan laporan secara 

cepat dan akurat. Sistem yang dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman Java dan 

pengolahan basis data menggunakan MySQL[3]. 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu sistem didalam 

suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu 

organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu 

dengan laporan-laporan yang dibutuhkan[4]. 

Sistem Informasi merupakan suatu kombinasi 

teratur dari orang-orang, hardware, software, 

jaringan komunikasi dan sumber daya data yang 

mengumpulkan informasi dalam sebuah 

organisasi[5]. 

Sistem Informasi merupakan suatu kumpulan 

dari komponen-komponen dalam perusahaan atau 

organisasi yang berhubungan dengan proses 

penciptaan dan pengaliran informasi[6]. 

 

2.2.2 Penjualan Online 

Penjualan Online dapat didefinisikan sebagai 

transaksi perdagangan melalui media elektronik 

yang terhubung dengan internet[7]. 

Penjualan Online adalah transaksi jual-beli 

yang dilakukan secara digital dengan menggunakan 

komputer yang tersambung dengan internet, oleh 

karena itu peranan internet sangant penting karena 

komputer yang digunakan untuk bertransaksi harus 

dapat berhubungan antara penjual dan pembeli[8]. 

 

2.2.3 Diagram Alir Data 

Data Flow Diagram dalam Bahasa Indonesia 

disebut Diagram Alir Data adalah reprentasi grafis 

yang menggambarkan aliran transformasi input-

process-output dalam sistem informasi. Diagram 

Alir Data juga mempunyai tingkatan untuk mewakili 

arus informasi dan detail fungsional[9]. 

Diagram Alir Data adalah penyajian grafis dari 

sebuah sistem yang mempergunakan empat bentuk 

simbol untuk menggambarkan bagaimana data 

mengalir[10]. 

Diagram Alir Data adalah piranti utama untuk 

analisis struktural yang secara grafis 

menggambarkan proses suatu sistem dan bagaimana 

data itu mengalir pada prosesnya[11]. 

Terdapat beberapa simbol diagram alir data 

yang dipaparkan di Tabel  1. 

 
Tabel 1: Simbol Diagram Alir Data 

 
Simbol Arti 

 Terminator 

 Arus Data 

 Proses 

 Data Storage 

 

2.2.4 Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram adalah suatu 

diagram untuk menggambarkan desain konseptual 

suatu basis data relasional. Entity relationship 

diagram juga merupakan gambaran yang 

merelasikan antara objek yang satu dengan objek 

yang lain dari objek didunia nyata yang sering 

dikenal dengan hubungan antar entitas[12]. 

Entity Relationship Diagram adalah suatu 

pemodelan berbasis pada persepsi dunia nyata yang 

mana terdiri dari kumpulan objek dasar yang disebut 

dengan entitas dan hubungan diantara objek-objek 

tersebut menggunakan perangkat konseptual dalam 

bentuk diagram[13]. 

Entity Relationship Diagram merupakan model 

atau abstraksi data yang merupakan fokus utama 

suatu organisasi. Pembuatan Entity Relationship 

Diagram dilakukan berdasarkan dokumen 

spesifikasi kebutuhan pemakaiyang merupakan 

output dari langkah sebelumnya[14]. 
 

3. METODE PENELITIAN 

3.1  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang apa saja yang harus 

dilakukan pada saat merancang dan membangun 

sistem informasi pada Ukhwah Store. Pada tahap ini 

terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dalam 

membangun sebuah sistem, diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi  

Pengumpulan data secara observasi dengan 

cara mencatat, mengamati, dan meninjau secara 

langsung di Ukhwah Store meliputi bagaimana 

proses transaksi dan pembayaran, pencatatan stok 

barang, serta proses pelaporan. 

 

 

 



b. Studi Literatur 

Metode ini digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data dan informasi terkait dengan 

objek penelitian. Dalam studi literatur peneliti 

menggunakan jurnal, naskah publikasi, dan 

penelitian yang dapat dijadikan sebagai referensi 

untuk membuat laporan. Tahap ini sudah dilakukan 

dan dijelaskan pada laporan bagian BAB II yang 

memaparkan teori yang terkait dengan penelitian. 

 

c. Wawancara 

Metode wawancara digunakan peneliti dengan 

cara melakukan tanya jawab dari narasumber terkait 

dari pemilik toko yaitu Pak Akhmad Yoseph dan 

beberapa karyawan guna mendapat detail proses 

pengelolaaan transaksi dan pencatatan barang. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Dalam penelitian terdapat beberapa metode  

yang dilakukan, yaitu: 

a. Analisis Masalah 

Analisis masalah dilakukan dengan 

menganalisis masalah yang sedang terjadi pada 

proses administrasi, seperti pencatatan transaksi, 

pencatatan barang dan perhitungan omset per hari 

maupun per bulan. 

 

b. Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem dilakukan dengan 

menganalisis kebutuhan sistem secara fungsional 

dan non fungsional. Kebutuhan fungsional seperti 

transaksi penjualan dan pembelian barang, 

pembuatan laporan, sedangkan kebutuhan non 

fungsional dalam segi keamanan berupa siapa saja 

yang dapat mengakses sistem tersebut. 

 

c. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah proses perancangan 

sistem informasi yang akan dibangun untuk 

menyelesaikan masalah. Untuk dapat memenuhi 

kebutuhan pengguna, sistem ini memerlukan tahap 

rancangan seperti input, process, output, interfaces. 

1. Desain Interfaces 

Desain Interfaces adalah perancangan 

antar muka dilakukan dengan sesederhana 

mungkin agar mudah dipahami dan dimengerti 

oleh pengguna, tetapi tidak menghilangkan 

unsur-unsur penting dalam sistem. 

 

 

 

2. Desain Input 

Perancangan ini bertujuan untuk 

menentukan data masukan yang akan digunakan 

dalam mengoperasikan sistem sesuai dengan 

kebutuhannya. 

 

3. Desain Process 

Perancangan proses dilakukan dengan 

menggunakan Diagram Alir Data untuk 

menggambarkan sistem yang dilakukan dengan 

terstruktur yang dimulai dari diagram konteks, 

diagram jenjang yang merupakan level 0 dan 

diagram rinci yang dimulai dari level 1 hingga 

level (n) yang menguraikan kegiatan dari 

diagram konteks dan diagram jenjang dengan 

lebih detail. 

 

4. Desain Output 

Desain output merupakan pembuatan 

format laporan yang diperlukan dengan 

menentukan unsur-unsur data yang diperlukan. 

 

5. Desain Database 

Desain database adalah wadah 

penyimpanan data untuk sistem yang akan 

dibuat, berikut table-tabel yang akan digunakan : 

tb_pelanggan, tb_admin, tb_produk, tb_supplier, 

tb_kategori, tb_pemesanan, det_pemesanan, 

tb_konfirmasi, tb_admin. Proses relasi antar 

tabel juga akan dijelaskan menggunakan Entity 

Relationship Diagram. 

 

4. Hasil Dan Pembahasan 

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah 

sistem informasi yang berisi sistem penjualan online 

yang terjadi dalam toko secara online. Adapun hasil 

dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Halaman utama 

Halaman utama merupakan halaman yang 

akandilihat pertama kali pada saat membuka 

website, halaman utama website dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1: Halaman Utama 

 

2. Halaman Detail Produk 

Halaman detail produk ini berfungsi untuk 

menampilkan detail produk yang berada pada 

halaman produk dan juga digunakan untuk 

memasukan produk ke keranjang belanja saat 

melakukan pemesanan produk, halaman detail 

produk dapat dilihat pada Gambar 2. 



 
Gambar 2: Halaman Detail Produk 

 
 

3. Halaman Check Out 

Halaman check out adalah langkah terakhir 

pada saat melakukan pembelian produk dan pada 

halaman ini juga akan menghitung total biaya dan 

juga termasuk biaya ongkir, halaman check out dapat 

dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3: Halaman Check Out 

 

4. Halaman Admin 

Halaman admin digunakan untuk pengolahan 

data pada website, halaman admin dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 
Gambar 4: Halaman Admin 

 

 

 

5. PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Website penjualan online (E-Commerce) yang 

dibangun pada Ukhwah Store bukan untuk 

menggantikan sistem  yang lama tapi merupakan 

penambahan   sistem   yaitu   mengonline-kan   

aktivitas   bisnis   perusahaan   yang sebelumnya    

hanya bersifat offline. Berdasarkan hasil dari analisis 

dan perancangan sistem  yang  dibangun,  maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

a. Penulis telah berhasil merancang dan 

membangun sistem informasi penjualan online 

berbasis web. 

b. Dengan adanya website ini maka perusahaan 

dapat memperluas pemasaran dan konsumen 

menjadi lebih mudah mendapatkan informasi. 

c. Dengan adanya sistem punjualan online (E-

Commerce) maka perusahaan dapat 

memudahkan proses transaksi yang selama ini 

sifatnya konvensional menjadi modern dengan 

tersedianya transaksi online. 
 

5.2  Saran 

Dari pembahasan sistem informasi penjualan 

online (E-Commerce) yang dibangun pada Ukhwah 

Store ini tentu masih belum sempurna, masih banyak 

hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan 

aplikasi ini agar menjadi lebih baik. Berikut ini 

beberapa saran yang mungkin dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam upaya meningkatkan promosi 

dan penjualan serta meningkatkan kualitas sistem 

dimasa mendatang : 

a. Perlu adanya pengembangan desain yang 

lebih menarik agar dapat lebih memikat 

pelanggan. 

b. Pembayaran dapat melalui paypal atau 

kartu kredit dan dapat melakukan 

multipayment melalui bank agar tidak 

perlu konfirmasi pembayaran secara 

manual. 
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