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ABSTRAK- 

Perkembangan teknologi informasi merupakan suatu keharusan dalam rangka meningkatkan pelayanan, 

teknologi informasi pada era global sekarang ini mendorong setiap orang untuk melakukan perbaikan dan 

pembaharuan dari sistem yang telah ada dan dapat diakses dimana dan kapan saja. Toko Agee Komputer 

pada saat ini mempunyai permasalahan dalam hal promosi dan penjualan produk, Toko Age Komputer 

memanfaatkan internet sebagai media promosi dan penjualan berbasis online. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, metode yang dilakukan dengan cara Tanya 

jawab secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Metode observasi, metode yang dilakukan dengan 

cara mengamati secara langsung ditempat penelitian terhadap semua aktifitas yang berhubungan dengan 

objek penelitian. Studi pustaka, metode mendapatkan kajian teoritis dengan bahan acuan berbagai literature 

atau pustaka sebagai bahan referensi penulis dalam menyusun Laporan Penelitian Tugas Akhir. Metode 

Dokumentasi, metode pengumpulan data dengan cara melihat dokumen.Dengan demikian, hasil yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah Rancang Bangun Aplikasi E-Commerce Penjualan Perangkat 

Komputer yang dapat mempermudah pihak toko dalam pemasaran dan penjualan computer yang dapat 

diakses secara online sehingga memudahkan bagi konsumen yang melakukan transaksi pembelian dengan 

cepat, efektif dan efesien. 

 

Kata Kunci: Rancang Bangun, Aplikasi E-Commerce Penjualan, Perangkat Komputer

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dengan berkembang teknologi internet 

yang merupakan salah satu infrastruktur 

komunikasi yang sangat penting dengan tingkat 

penerimaan yang luas, maka penggunaan 

internet sebagai fasilitas pendukung dan bahkan 

sebagai urat nadi bisnis menjadi semakin nyata 

keunggulannya. Salah satu tren yang menyertai 

bisnis dalam jaringan internet adalah e-

commerce, baik business maupun business to 

customer. Dengan membawa keunggulan 

internet seperti pelayanan 24 jam, akses dari 

segala penjuru dengan biaya yang relative murah 

dan kemudahan-kemudahan lainnya, maka 

tidaklah mengherankan jika sekarang banyak 

bentuk bisnis dan perdagangan yang meluas ke 

dalam e-commerce suatu toko online. 

Agee Computer adalah sebuah toko 

komputer dan aksesoris yang terletak di Madiun 

yang berlokasi di Jalan Serayu Timur, Kota 

Madiun. Toko tersebut menjual berbagai macam 
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Hardware komputer. Transaksi penjualan di 

Toko 

 Agee Computer semuanya masih 

dilakukan secara manual yaitu pelanggan datang 

langsung ke toko tersebut untuk membeli barang 

diinginkan, kadang-kadang barang aksesoris 

komputer tersebut masih menjual secara 

langsung. Oleh karena itu pihak Toko Agee 

Computer ingin memperbarui dan menjual 

perangkat komputer dengan sistem secara 

online. 

Dari meninjau permasalahan penjualan 

perangkat komputer yang masih dilakukan 

secara langsung tersebut maka akan 

dikembangkan sebuah website toko online 

dengan strategi pemasaran. Dengan adanya 

website toko online diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan bisnis Agee Computer agar dapat 

berkembang dalam hal penjualan perangkat 

komputer. Oleh karena itu penulis mencoba 

mengambil tema dalam Proyek Tugas Akhir ini 

dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi E-

Commerce Penjualan Perangkat Komputer” 

(Studi Kasus : Toko Agee Computer)”. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang 

meluas, maka dibuatlah batasan masalah sebagai 

berikut: 

a. Informasi tersebut meliputi kategori barang, 

profil perusahaan, stok barang, detail 

barang, spesifikasi barang, cara membeli 

barang dan harga barang. 

b. Konsumen akan memilih barang yang ingin 

dibeli dan masuk pada keranjang belanja 

yang dapat mengubah stok barang serta bisa 

menghapus barang 

c. Pengiriman barang dihitung berdasarkan 

kota tujuan. 

d. Konsumen dapat memilih tujuan transfer 

bank 

e. Konsumen akan melakukan konfirmasi 

pembayaran dengan menunjukkan bukti 

pembayaran melalui via ATM transfer bank. 

Output dari sistem ini menghasilkan laporan 

transaksi penjualan barang elektronik dan 

laporan transaksi pemesanan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ini dicapai dari penelitian 

yang dilakukan adalah membantu pelanggan 

dalam melakukan kegiatan transaksi pemesanan 

barang, mencari barang, dan membeli barang 

secara online. Serta dapat menghasilkan laporan 

kegiatan transaksi penjualan barang dan laporan 

transaksi pemesanan barang pada Toko Agee 

Computer. 

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

Beberapa hasil penelitian yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang 

memiliki bidang dan tema yang sama dengan 

penelitian yang akan dilakukan 

Penelitian yang dilakukan tentang 

Sistem Informasi Penjualan Produk Berbasis 

Web Pada Chanel Distro Pringsewu. Membahas 

tentang sebuah toko yang menjual kaos, jaket, 

kemeja, sweeter, kaos kerah yang berada di pusat 

perbelanjaan pringsewu [1]. 

Penelitian yang dilakukan tentang 

Rancang Bangun Aplikasi E-Commerce Untuk 

Penjualan Spare Part Komputer membahas 

tentang memberikan informasi dan promosi 

produk seputar suku cadang komputer yang 



 

 

dapat disebarluaskan dengan cepat dan 

menyeluruh kepada masyarakat luar, informasi 

produk ditampilkan dalam bentuk Situs web 

menggunakan pemrograman PHP dengan 

database MySQL sehingga masyarakat atau 

konsumen dapat langsung mengakses informasi 

yang diberikan [2]. 

Penelitian yang dilakukan tentang 

Perancangan Dan Implementasi Sistem 

Informasi Penjualan Komputer Dan Accessories 

Pada Toko Mujahidah Computer Berbasis Web 

membahas tentang menjelaskan bahwa, 

Electronic Commerce (E-commerce) adalah 

penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran 

barang dan jasa melalui system elektronik. E-

commerce dapat melibatkan transfer dana 

elektronik, pertukaran data elektronik, system 

manajemen inventori otomatis, dan system 

pengumpulan data otomatis [3]. 

2.2 Sistem Informasi Manajemen 

Informasi adalah data yang telah diolah 

menjadi sebuah bentuk agar sistem informasi 

mempermudah menginput data pelanggan dan 

pelayanan transaksi pada toko jasa pembuatan 

pakaian.yangh berarti bagi penerimanya dan 

bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini 

atau mendatang bahwa informasi adalah data 

yang telah diproses, atau data yang memiliki arti. 

Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat 

didefinisikan sebagai suatu alat untuk 

menyajikan informasi dengan cara sedemikian 

rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya 

Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi 

guna pengambilan keputusan pada perencanaan, 

pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian 

kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan dan 

menyajikan sinergi organisasi pada proses [4] 

2.3 Konsep-Konsep Sistem Informasi 

Manajemen 

Selain kita harus mengetahui definisi 

dari SIM, kita juga harus mengetahui dan 

memahami konsep-konsep yang berhubungan 

dengan sistem, informasi dan sistem informasi 

[5] Berikut adalah konsep-konsep SIM. 

a. Konsep Dasar Sistem 

Sistem dapat didefinisikan sebagai 

pendekatan prosedur dan pendekatan 

komponen. Sebagai pendekatan prosedur, 

sistem merupakan suatu kumpulan dan 

prosedur-prosedur yang memiliki tujuan 

tertentu. Sedangkan definisi sistem yang 

menekankan pada komponen merupakan 

kumpulan dari komponen yang saling 

berhubungan antara satu dengan yang 

lainnya yang membentuk satu kesatuan 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

b. Konsep Dasar Informasi 

Informasi adalah data yang telah 

diklasifikasikan atau diolah atau 

diinterpretasikan untuk digunakan dalam 

proses pengambilan keputusan. Sistem 

pengolahan informasi akan mengolah data 

menjadi informasi atau mengolah data dari 

bentuk tak berguna menjadi berguna bagi 

yang Informasi adalah data yang telah 

diklasifikasikan atau diolah atau 

diinterpretasikan untuk digunakan dalam 

proses pengambilan keputusan. Sistem 

pengolahan informasi akan mengolah data 

menjadi informasi atau mengolah data dari 

bentuk tak berguna menjadi berguna bagi 

yang 

c. Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sebuah sistem informasi adalah sistem 

buatan manusia yang berisi himpunan 



 

 

terintegrasi dari komponen- komponen 

manual dan komponen-komponen 

terkomputerisasi yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data, memproses data, dan 

menghasilkan informasi untuk pemakai”. 

Sistem informasi merupakan sistem yang 

berisi jaringan SPD (Sistem Pengolahan 

Data), yang dilengkapi dengan kanal-kanal 

munikasi yang digunakan dalam sistem 

organisasi data 

 

2.4 Arsitektur Sistem Informasi 

Tersentralisasi 

Pengertian sistem informasi adalah 

cara-cara yang diorganisasi untuk 

mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah 

serta menyimpan data, dan cara-cara yang 

diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, 

mengendalikan, dan melaporkan informasi 

sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi 

dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Sistem informasi adalah suatu sistem didalam 

suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian yang 

mendukung fungsi operasi organisasi yang 

bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari 

suatu organisasi untuk dapat menyediakan 

kepada pihak luar tertentu dengan laporan-

laporan yang diperlukan. Sistem informasi 

mencakup sejumlah komponen (manusia, 

komputer, teknologi informasi, dan prosedur 

kerja), ada sesuatu yang diproses (data menjadi 

informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai 

suatu sasaran atau tujuan. 

Arsitektur tersentralisasi (terpusat) 

dengan mainframe sebagai aktor utama. 

Mainframe adalah komputer yang berukuran 

relatif besar yang ditujukan untuk menangani 

data yang berukuran besar, dengan ribuan 

terminal untuk mengakses data dengan 

tanggapan yang sangat cepat, dan melibatkan 

jutaan transaksi. Setiap terminal akan mengakses 

maupun mengirimkan arsip data berupa 

dokumen yang dihasilkan dari DBMS, hasil 

output dari pengaksesan arsip data akan dicetak 

dalam bentuk hardcopy dengan menggunakan 

printer.  

 

Gambar 1 Arsitektur Sistem Informasi 

Tersentralisasi 

Penjelasan pada gambar 1 arsitektur 

sistem informasi tersentralisasi. Mainframe 

dapat mengakses penuh ke beberapa terminal-

terminal yang ada. Mainframe dapat melakukan 

arsip data. Mainframe dapat melakukan printer 

cetak semua mainframe dapat mengola terminal, 

arsip data dan printer [6]. 

2.5 E-Commerce 

Internet Commerce atau Ecom atau E-

Commerce atau Immerce yang pada dasarnya 

semua sebutan diatas mempunyai makna yang 

sama. Istilah-istilah tersebut berati membeli atau 

menjual secara elektronik dan kegiatan ini 

dilakukan pada jaringan internet. E-commerce 

atau dapat disebut perdagangan elektronik 

adalah penyebaran, pembelian, penjualan, 

pemasaran barang dan jasa melalui sistem 

elektronik seperti internet atau televisi, radio dan 

jaringan komputer lainnya. sekali memangkas 

biaya-biaya opersional untuk kegiatan trading 

(perdagangan). Industri teknologi informasi 



 

 

melihat kegiatan perdagangan elektronik ini 

sebagai aplikasi dan penerapan dari e-business 

yang berkaitan dengan transaksi komersial, 

seperti : transfer dana secara elektronik, supply 

chain management (SCM), e-pemasaran (e-

marketing), atau pemasarana online (online 

marketing), pemrosesan transaksi online (online 

transaction processing), pertukaran data 

elektronik (electronic data intercharge/EDI), dan 

lain-lain [7]. 

 

2.6 Konsep-Konsep E-Commerce 

a. Konsep Produk.  

Sistem e-commerce harus menyediakan 

cara bagi pelanggan, baik itu pelanggan 

perorangan maupun bisnis untuk 

mengenali produk yang akan mereka 

beli. Produk perlu untuk dipromosikan 

secara elektronik untuk menarik 

perhatian pelanggan. Situs web juga 

seharusnya memberi informasi yang 

mudah untuk diakses mengenai fitur dan 

karakteristik produk perusahaan. Situs 

web juga seharusnya memberi informasi 

mengenai harga kepada pelanggan. 

Banyak situs web e-commerce memiliki 

katalog elektronik, yaitu daftar yang 

berisi deskripsi produk, gambar-gambar, 

beserta harganya. 

b. Konsep Entry Pesanan  

Setelah pelanggan memilih produk yang 

dinginkan, pelanggan harus 

memasukkan pesanan produk kedalam 

sistem e-commerce. Setelah selesai 

memilih produk yang diperlukan, 

pelanggan memberikan informasi 

mengenai nama dan alamat, sama halnya 

dengan informasi mengenai pembayaran 

yang akan dibahas poin berikutnya. 

Setelah langkah-langkah tersebut 

lengkap, pesanan tersebut akan diproses 

oleh sistem e-commerce. 

c. Konsep Pembayaran  

Agar pelanggan membayar produk-

produk yang dibelinya, sebuah sistem e-

commerce harus memiliki fasilitas 

pembayaran secara elektronik. Ada 

banyak pendekatan yang bisa digunakan. 

Bagi pelanggan perorangan, cara 

pembayaran yang paling banyak 

digunakan adalah melalui kartu kredit 

atau kartu debit. Sedangkan untuk 

pelanggan bisnis, perusahaan bisa 

mengirim tagihan ke pelanggan, jika 

angka kreditnya bank, atau pelanggan 

bisa melakukan transfer pembayaran 

melalui banknya ke rekening 

perusahaan. 

d. Konsep Distribusi produk  

Distribusi produk dalam sistem e-

commerce bergantung pada jenis produk 

yang dijual. Jika produk berupa barang 

fisik seperti spare part atau pakaian, 

maka sistem e-commerce harus bisa 

memastikan pusat distribusinya, yaitu 

kemana barang harus dikirim atau 

dikapalkan. Banyak produk yang telah 

dijual melalui internet, bagaimanapun 

juga didistribusikan secara elektronik. 

e. Konsep Pelayanan pelanggan  

Pada saat sebelum, selama, atau setelah 

pembelian produk, pelanggan mungkin 

membutuhkan pelayanan khusus. 

Sebagai contoh, pelanggan mungkin 



 

 

memilliki pertanyaan mengenai sebuah 

produk sebelum membelinya. Selama 

proses pemesanan, pelanggan mungkin 

mengalami kesulitan dalam 

menggunakan sistem e-commerce. 

Setelah menerima pesanannya, 

pelanggan mungkin ingin menukar atau 

mengembalikan produk yang telah 

dibelinya. Situasi-situasi tersebut dapat 

diatasi dengan memberikan informasi 

detil dan jawaban pertanyaan secara 

elektronik. Sebuah sistem e-commerce 

yang dirancang dengan baik harus 

menyediakan fasilitas pelayanan 

pelanggan. Sistem juga harus 

memberikan nomor telepon atau alamat 

e-mail yang bisa dihubungi pelanggan. 

2.7 Arsitektur E-Commerce 

 

Gambar 2 Aristektur Sistem E-Commerce 

Penjelasan pada Gambar 2.  Arsitektur 

E-commerce Barcelona Sport dimulai dari 

pelanggan mengakses website 

www.ageecomputer.com, kemudian pelanggan 

membeli barang dengan cara menambahkan item 

barang ke dalam keranjang belanja. Setelah 

belanja selesai, maka pembeli dapat 

memasukkan informasi penagihan ke dalam 

kartu kredit atau pembeli yang sudah memiliki 

account paypal dapat melakukan login guna 

melakukan pembayaran. Sebelum melakukan 

pembayaran, pembeli melakukan konfirmasi 

rincian dari transaksi dan berikutnya pembeli 

melihat dan mencetak konfirmasi pembayaran 

[8]. 

2.8 Entity Relationship Diagram (ERD) 

ERD (Entity Relationship Diagram) 

adalah model teknik pendekatan yang 

menyatakan atau menggambarkan hubungan 

suatu model. Di dalam hubungan ini tersebut 

dinyatakan yang utama dari ERD adalah 

menunjukan objek data (Entity) dan hubungan 

(Relationship), yang ada pada Entity berikutnya. 

[9]. 

 

2.9 Data Flow Diagram (DAD) 

Data Flow Diagram (DFD) disebut juga 

dengan Diagram Arus Data (DAD). DFD adalah: 

suatu model logika data atau proses yang dibuat 

untuk menggambarkan: darimana asal data, dan 

kemana tujuan data yang keluar dari sistem, 

dimana data disimpan, proses apa yang 

menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara 

data yang tersimpan, dan proses yang dikenakan 

pada data tersebut [10]. 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian 

Dalam penelitian Proyek Tugas Akhir 

ini yang dijadikan objek pembangunan aplikasi 

e-commerce adalah pemilik toko komputer. 

Maka observasi dan pengambilan data dilakukan 

dengan pemilik sehingga didapatkan data untuk 

merancang dan membangun aplikasi e-

commerce penjualan perangkat komputer 

tersebut. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Toko Agee 

Computer Madiun dengan alamat di Jalan 

Serayu Timur Bunderan 155 Kota Madiun. 

Penelitian ini dilakukan untuk membantu 
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penjualan perangkat komputer dengan mudah 

dan efesien. 

3.3 Metode Penelitian 

Untuk mendapatkan data dalam 

penyusunan tugas akhir ini, penulis 

menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Metode penelitian ini adalah dengan 

melakukan wawancara langsung terhadap 

pemilik toko Agee Computer yang 

bernama Sigit Priyo Jatmiko untuk 

penyampaian informasi barang elektronik. 

b. Observasi 

Pengumpulan data yang dilakukan secara 

langsung dengan mengamati kegiatan 

penjualan yang berlangsung di Toko Agee 

Computer dengan tujuan mencari dan 

mengumpulkan data yang diperlukan serta 

mengamati apa yang dibutuhkan pemilik 

toko sehingga dapat membantu 

memberikan solusi dalam memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

c. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dari buku dan jurnal 

yang dijadikan referensi, untuk membantu 

penulis mempelajari, memahami dan 

menemukan penyelesaian masalah dalam 

merancang dan membangun aplikasi e-

commerce penjualan perangkat komputer. 

1. Perancangan Sistem 

Dalam perancangan sistem ini 

penulis akan membuat perancangan sistem 

yang akan menggunakan tools Data Flow 

Diagram (DFD) untuk menggambarkan 

alur sistem dan Enty Relational Diagram 

(ERD) untuk membuat perancangan 

database. 

2. Perancangan Basisdata 

Basisdata yang akan  digunakan 

untuk membuat sistem menetukan urutan 

merancang dan membangun aplikasi e-

commerce penjualan perangkat komputer 

adalah MySQL. Dimana terdapat beberapa 

tabel yang digunakan yaitu admins, 

hubungi, kategori, kustomer, modul, 

orders, orders_detail, orders_temp, produk, 

pembayaran, metode_pembayaran, 

pengiriman. 
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MEMILIH BARANG

LANJUTKAN BELANJA

EDIT JUMLAH BARANG
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Konfirmasi Barang

Terima
Komplain

Y

T

Y
T

MASUK KERANJANG BELANJA

Y

Y

ENTRY DATA 
PEMBELIAN

ENTRY KONFIRMASI BUKTII 
PEMBAYARAN

Login

Y

TEntry data 
login

 

Gambar 3 Flowchart dalam suatu alur 

program kustomer 

Penjelasan pada suatu flowchart 

kustomer membuka halaman web site. Kustomer 



 

 

entry data login email dan password. Jika belum 

mempunyai akun kustomer bisa langsung daftar 

member. Kustomer memilih barang yang ada 

dalam website. Masuk di keranjang belanja yang 

dapat melanjutkan memilih barang dan 

menghapus barang serta bisa mengubah jumlah 

barang. Entry data pengiriman untuk memilih 

jenis kurir yang dipilih. Entry data pembelian 

untuk selesai transaksi belanja anda kemudian 

entry metode pembayaran yang dipilih. Entry 

konfirmasi pembayaran untuk upload bukti 

pembayaran. Apabila barang sudah sampai 

konfirmasi terima barang atau kompalin barang. 

MULAI

Melihat Order Pemesanan 
Barang

Pembayaran Lunas

SELESAI

Y

T

Y

Login

Cek Pembayaran

T

Y

Entry Data Login

Ubah Status Pemesanan

Kirim Barang 
Pemesanan

 

Gambar 4 Flowchart dalam suatu alur 

program admin 

Penjelasan flowchart alur program 

admin pada gambar 4 Admin membuka halaman 

admin web. Kemudian admin akan entry data 

login username dan password jika salah kembali 

lagi. Admin akan melihat order pemesanan 

barang. Kemudian admin akan melakukan 

pengecekan pembayaran. Jika pembayaran 

belum lunas alur flowchart selesai. Jika 

pembayaran lunas maka transaksi akan berlanjut 

pada ubah status pemesanan. Tahap terakhir 

adalah mengirim pemesanan barang kepada 

kustomer. 

3. Desain Interface 

a. input 

Desain interface input data, di buat 

untuk memperoleh data-data yang 

diperlukan agar proses dapat 

memberikan hasil yang diinginkan. 

Perancangan input data diantaranya 

desain sistem yang akan digunakan dan 

dibangun dalam aplikasi e-commerce 

adalah desain input data pemilik 

(admin) dan desain input data barang. 

b. proses  

Dalam desain interface proses, 

dilakukan untuk mengelola data yang 

telah dimasukkan agar dapat 

menghasilkan keluaran. Dalam aplikasi 

e-commerce ini akan memiliki 3 proses 

yaitu proses pembelian barang, proses 

pembayaran barang, proses penerimaan 

barang. 

c. Output 

Dalam desain interface output terdapat 

laporan transaksi penjualan data 

barang.dan laporan pemesanan barang. 

4. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini yaitu melakukan proses 

pembuatan aplikasi sesuai dengan perencanan 

dan desain sistem yang telah dibuat dengan cara 



 

 

menerjemahkan dari desain ke dalam kode-kode 

atau script-script. 

 

4. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

SISTEM 

4.1 Analisis Sistem Yang Berjalan 

Pada tahapan analisis sistem yang 

berjalan akan diuraikan tentang sistem yang 

selama ini berjalan pada Toko Agee Computer, 

kekurangan sistem yang sedang berjalan dan 

permasalahan data yang kurang efektif. 

Setelah melakukan wawancara seorang 

pemilik Toko Agee Computer dan melakukan 

pengamatan secara langsung pada proses 

pendataan transaksi penjualan didapatkan ada 

kelemahan pada sistem yang sekarang ini 

berjalan yaitu selama ini pihak Toko Agee 

Computer masih melakukan bisnis jual beli 

barang dengan cara konversional yaitu menjual 

produk secara langsung di sekitar toko saja. Jika 

pembeli yang ingin membeli suatu barang maka 

harus datang ke Toko Agee Computer secara 

langsung. Hal inilah yang menyebabkan 

jangkuan pasar yang didapatkan kurang 

maksimal. Selain itu, pencatatan data produk dan 

data transaksi masih dilakukan secara manual 

yaitu dicatat/ditulis pada buku atau nota. 

Pencatatan buku ini menyebabkan pencarian 

data sulit ditemukan dan menyebabkan 

kehilangan data-data. Analisis sistem yang 

berjalan dapat dilihat pada gambar 5 

 

Gambar 5 Analisis Sistem Yang Berjalan 

Penjelasan gambar 5 analisis sistem 

yang berjalan suatu aliran yang berjalan dimana 

kustomer datang langsung di Toko Agee 

Computer kemudian kustomer memilih barang 

dan melakukan pembayaran secara langsung di 

toko tersebut. Admin akan menghitung barang 

yang di pesan dan menulis nota. Admin akan 

membungkus barang yang dipesan dan diberikan 

ke kustomer. 

4.2 Analisis Sistem Yang Diusulkan 

Untuk memberikan sistem yang baru 

dalam promosi barang dan penjualan pada Toko 

Agee Computer maka dirancanglah suatu 

aplikasi e-commerce penjualan perangkat 

komputer dimana aplikasi ini memiliki analisis 

sistem yang diusulkan yang dapat dilihat pada 

gambar 6 dari penjelasan berikut: 

 

Gambar 6 Analisis Sistem Yang 

Diusulkan 

Pada gambar 6 penjelasan analisis 

sistem yang diusulkan. Konsumen mengunjungi 

halaman website pada Toko Agee Computer. 

Apabila konsumen ingin membeli produk maka 

harus login terlebih dahulu untuk mendata diri 

seorang konsumen atau belum memiliki akun 

silahkan registrasi terlebih dahulu agar bisa 

masuk login. Setelah konsumen memiliki akun 

maka bisa memilih produk yang disukai. 



 

 

Konsumen melakukan pemesanan produk. 

Konsumen memilih jenis transfer bank yang 

dipilih dan melakukan pembayaran. Admin akan 

melihat pemesanan order yang telah masuk. 

Admin akan mengecek konfirmasi pembayaran 

barang lunas atau belum lunas. Admin akan 

membungkus barang pesanan konsumen setelah 

status pembayaran konsumen lunas. Barang 

sudah dikirim berdasarkan kurir yang dipilih 

oleh konsumen 

4.3 Rancangan Sistem 

Pada perancangan aplikasi e-commerce 

ini penelitian menggunakan DAD (Diagram Alir 

Data) yang dijabarkan sebagai berikut. 

a. Diagram Konteks 

Diagram konteks merupakan suatu 

diagram yang digunakan untuk menggambarkan 

ruang lingkup sistem dengan eksternal yaitu 

pengguna yang berperan memberi aliran data 

pada sistem atau menerima data dari sistem. 

Aplikasi e-commerce yang berinteraksi dengan 

aplikasi adalah admin dan kustomer, petugas 

sekaligus menjadi admin.  Kustomer sebagai 

anggota member. Rancangan aplikasi 

digambarkan pada diagram konteks yang 

terdapat pada gambar 7 

. 

Admin

Aplikasi E-
Commerce Pada 

Toko Agee 
Computer

Kustomer

Data Admin, Data Produk, 
Data Kategori,

 Data Kustomer
Data Pembayaran, 

Data Orders, Data Order_Detail
 Data Hubungi, Data Modul, Data Pengiriman,

Data Metode Pembayaran

Data Orders, Data Orders_Detail, 
Data Orders_Temp, Data Login, 

Data Pembayaran, Data Kategori
 Data kustomer,

 Data Produk, Data Hubungi,
 Data Modul, Data Pengiriman, 

Data Metode Pembayaran

Info Data Orders,
 Info Data Orders_Detail,
 Info Data Orders_Temp, 

Info Data Login, 
Info Data Pembayaran, Info Data Kategori

 Info Data Kustomer,
 Info Data Produk, Info Data Modul,
Info Data Hubungi, Info Pengiriman,

Info Metode Pembayaran

Info Data Admin, Info Data Produk,
 Info Data Kategori,

 Info Data Kustomer, Info Data 
Pembayaran,

 Info Data Orders, Info Data 
Orders_Detail

 Info Data Hubungi,
 Info Data Modul, Info Data 

Pengiriman, Info Data Metode 

Pembayaran

Gambar 7 Diagram Konteks 

Berikut penjelasan diagram konteks: 

a. Admin dapat memberikan data produk, data 

modul dan data kategori pada aplikasi e-

commerce penjualan perangkat komputer 

sedangkan kustomer mendapatkan info data 

produk, info data kategori dan info data 

modul. 

b. Kustomer dapat memesan data produk, data 

orders, data orders_detail, data orders_temp, 

data pengiriman dan data 

metode_pembayaran pada aplikasi e-

commerce penjualan perangkat komputer 

sedangkan admin mendapatkan info data 

produk, info data orders, info data 

orders_detail, info data pengiriman dan info 

data metode_pembayaran. 

c. Kustomer dapat melakukan data 

pembayaran pada aplikasi e-commerce 

penjualan perangkat komputer sedangkan 

admin mendapatkan info data pembayaran. 

d. Kustomer dapat melakukan data hubungi 

pada aplikasi e-commerce penjualan 

perangkat komputer sedangkan admin 

mendapatkan info data hubungi. 

b. Diagram Alir Data (DAD) Level 1 

Diagram alir data (DAD) level 1 

menggambarkan urutan dari proses aliran dari 

proses aliran data yang terjadi pada aplikasi e-

commerce secara menyeluruh yang memiliki 

data tabel admin yang digunakan untuk 

menyimpan data username dan password 

tugasnya untuk masuk ke dalam aplikasi dan 

tabel customer yang digunakan untuk 

menyimpan username, password dan data 

customer. Admin dalam sistem bertugas 

menginputkan data produk, data kategori, data 

kota, data profil, data cara beli dan data 

pendukung lainnya. Masuk ke dalam proses akan 

mengelola data transaksi pemesanan yang 



 

 

melibatkan tabel order_detail (keranjang 

belanja) dan tabel orders. Hasil dari master dan 

proses transaksi berupa laporan data pemesanan 

barang dan laporan data penjualan barang. 

Diagram alir data level 1 dapat dilihat pada 

gambar 8 

1.0
Login

Kustomer Admin

Kustomer Admin

Data kustomer Data Admin

Data Admin

Verifikasi data admin

Data admin

Data kustomer

Data kustomer

Verifikasi data kustomer

2.0
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Data Kustomer

kategori produk

Data produk

Data Produk

Data Admin

Data kategori

Data kategori

pembayaran kota

modul

Data Pembayaran
Data kota

Data kotaData pembayaran

Data Modul

Data modul hubungiData hubungi

Data hubungi

3.0
Transaksi

Orders_detailorders

Data Produk

Data Orders_detail

Data Orders_detail
Data orders

Data orders

Data Pemesanan
Data Konfirmasi

4.0
Laporan

Data Orders Data Orders_detail

Laporan Penjualan

Data Kota

Data Pemesanan

Verifikasi Pemesanan

Ordes_temp

Data Orders_temp

Data Orders_temp
metode_pemba

yaranData metode_pembayaran

Data metode_pembayaran

pengiriman Data pengirman

Data Pengiriman

Data Pengiriman

Data Metode_pembayaran

Laporan Pemesanan

Gambar 8 Diagram Alir Data (DAD) Level 1 

c. Diagram Alir Data (DAD) Level 2 

Proses 1 

Pada diagram alir data (DAD) level 2 

proses 1 ini adalah proses input master data, 

dimana admin dapat menembah, mengedit, 

menghapus data produk, data kategori, data kota, 

data modul dan data orders  seperti dilihat pada 

gambar 9 

Kustomer

1.1
produk

Produk

Data Produk

Admin

Data ProdukData Produk

1.2
Kategori

Kategori Data Kategori

Data Kategori

orders
1.3

orders
Data orders

Data kategori

Data orders

1.4
Modul Data ModulModul Data modul

Data orders

Data modul

Data Produk

Data kategori

1.5
hubungi

hubungi Data hubungi Data hubungi

Data hubungi

 

Gambar 9 Diagram Alir Data (DAD) Level 2 

Proses 1 

Dalam diagram alir  data level 2 proses 

1 tergambarkan pada gambar 11 dikembangkan 

menjadi lima proses antara lain  

a. Algoritma Proses 1.1 Data Produk 

1. Mulai 

2. Admin menginputkan data 

produk.. 

3. Admin menentukan kategori 

produk 

4. Admin menentukan harga produk, 

spesifikasi produk, berat, stok 

produk. 

5. Selesai. 

b. Algoritma Proses 1.2 Data kategori 

1. Mulai 

2. Admin menginputkan data kategori 

3. Admin menentukan nama kategori 

4. Selesai 

c. Algoritma Proses 1.3 Data orders 

1. Mulai 

2. Admin melihat orders yang telah di 

pesan oleh kustomer 

3. Admin mengecek pembayaran 

4. Admin mengubah status orders 

5. Selesai 



 

 

d. Algoritma Proses 1.4 Data modul 

1. Mulai 

2. Admin menginputkan data modul. 

3. Admin memberikan informasi cara 

beli dan profil toko agee computer 

4. Selesai 

e. Algoritma proses 1.5 Data hubungi 

1. Mulai 

2. Admin melihat data konfirmasi 

terima atau komplin barang 

3. Admin akan memberikan respon 

melalui email. 

4. Selesai 

d. Diagram Alir Data (DAD) Level 2 

Proses 2 

Diagram alir data (DAD) level 2 proses 

2 merupakan proses transaksi dan konfimasi 

pembayaran yang terjadi pada sistem. Untuk 

lebih jelas lihat pada gambar 10 

1.0
Pemesaanan

AdminKustomer

Orders_detailOrders

pembayaran

Data pemesanan

Verifikasi pemesanan

Data Orders

Data Orders

Data pemesanan

Verivikasi data pemesanan

Data Oders_detail

Data Orders_detail

2.0
Konfirmasi 

Pembayaran
Verifikasi pembayaram

Data pembayaran

Data pembayaran

Data pembayaran

kustomerData kustomer

Verifikasi data pembayaran

Data pembayaran

Orders_tempData order_temp

Data order_temp

 

Gambar 10 Diagram Alir Data (DAD) Level 

2 Proses 2 

Dalam diagram alir  data level 2 proses 

2 tergambarkan pada gambar 10 dikembangkan 

menjadi dua proses antara lain 

a. Algoritma Proses 1.0 Data 

pemesanan 

1. Mulai 

2. Customer melakukan data 

pemesanan yang melibatkan 

table orders, orders_detail dan 

orders_temp. 

3. Admin melakukan verifikasi 

data pemesanan customer. 

4. Selesai. 

b. Algoritma Proses 2.0 data 

konfirmasi pembayaran 

1. Mulai 

2. Customer melakukan proses 

data pembayaran yang 

melibatkan table pembayaran 

dan table customer. 

3. Admin melakukan proses 

verfikasi data pembayaran 

yang telah dibayar customer. 

4. Selesai. 

e. Diagram Alir Data (DAD) Level 2 

Proses 3 

Tahapan ini merupakan proses 

pembuatan laporan pemesanan barang. .lihat 

pada gambar 11 

1.0
Transaksi

AdminKustomer

Orders_detailOrders

Dara Verifikasi transaksi

Data Orders

Data Orders

Data verifikasi transaksi

Data Oders_detail

Data Orders_detail

Metode_pembayara
n

Pengiriman Data Pengiriman Data Metode_pembayaran

Produk

Data Produk Data Produk

Data transaksiData transaksi

2.0
Laporan

Data Pengiriman

Data Orders
Data metode_pembayaran

Data Orders_detailData produk
Laporan Pemesanan

 

Gambar 11 Diagram Alir Data (DAD) Level 

2 Proses 3 

Dalam diagram alir  data level 2 proses 

3 tergambarkan pada gambar 11 dikembangkan 

menjadi dua proses antara lain 

a. Algoritma proses 1.0 data transaksi 

1. Mulai 



 

 

2. Customer melakukan data 

transaksi yang melibatkan 

table produk, table orders dan 

orders_detail. 

3. Admin melakukan verifikasi 

data transaksi 

4. Selesai 

b. Algoritma proses 2.0 data laporan 

1. Mulai 

2. Customer mencetak laporan 

pemesanan barang yang 

melibatkan table orders, table 

produk, table orders_detail, 

table pengiriman, table 

metode_pembayaran. 

3. Selesai. 

f. Diagram Alir Data (DAD) Level 2 

Proses 4 

Tahapan ini merupakan proses 

pembuatan laporan penjualan..lihat pada gambar 

12 

1.0
Transaksi

Admin

Orders_detailOrders Data Orders

Data Orders Data Oders_detail

Data Orders_detail

Produk

Data Produk Data Produk

Data transaksi

2.0
Laporan

Data Orders

Data Orders_detailData produk

Laporan Penjualan  

Gambar 12 Diagram Alir Data (DAD) Level 

2 Proses 4 

Dalam diagram alir  data level 2 proses 

4 tergambarkan pada gambar 12 dikembangkan 

menjadi dua proses antara lain 

a. Algoritma proses 1.0 data transaksi 

1. Mulai 

2. Admin melakukan proses data 

transaksi yang melibatkan table 

produk, table orders dan table 

orders_detail. 

3. Selesai 

b. Algoritma proses 2.0 data laporan 

1. Mulai 

2. Admin melakukan proses data 

laporan penjualan barang yang 

melibatkan table produk, table 

orders dan table orders_detail. 

3. Selesai. 

5. IMPLEMENTASI SISTEM 

 Fungsi utama website ini adalah 

sebagai media penjualan secara online untuk 

mempermudahkan pembeli untuk melakukan 

pemesanan dan mempermudah pihak Toko Agee 

Computer dalam mengolah data transaksi 

penjualan sertastok produk. Kustomer dapat 

memperoleh informasi mengenai detail produk 

yang diinginkan. Aplikasi online shop ini 

mengintegrasikan bootstrap untuk tampilan 

yang menarik dengan Bahasa pemrograman 

PHP. Data yang diinputkan diolah oleh database 

MySQL. 

Pada aplikasi e-commerce ini 

mempunyai 2 user yaitu member dan admin. Jika 

ada pelanggan ingin membeli produk diharuskan 

untuk mendaftar sebagai member terlebih 

dahulu. System ini menggunakan API Raja 

Ongkir untuk sebagai metode pembayaran 

menggunakan transfer bank melalui rekening 

yang sudah ditetapkan oleh Toko Agee 

Computer. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan 

fitur kategori produk, stok produk, keranjang 

belanja, update status pemesanan, laporan 

pemesanan barang dan laporan penjualan data 

barang. Tampilan aplikasi ini sudah bersifat 



 

 

responsive sehingga tetap nyaman diakses 

melalui personal computer maupun smartphone. 

Pada tampilan halaman beranda 

merupakan halaman tampilan awal ketika 

customer membuka halaman website pada Toko 

Agee Computer. Terdapat menu login sebagai 

customer sudah mendaftar untuk menjadi 

anggota member. Terdapat menu produk terlaris, 

menu kategori produk yang dapat mencari 

produk, menu cara pembalian, menu hubungi 

kami, menu profil dan menu lain yang dapat 

dilihat pada Gambar 13 

 

Gambar 13 Tampilan Halaman Beranda 

Pada tampilan halaman registrasi 

merupakan halaman mendaftar untuk sebagai 

anggota member pada Toko Agee Computer. 

Setelah melakukan pendaftaran maka kustomer 

melakukan verfikasi akun email. Pada tampilan 

halaman registrasi dapat dilihat pada gambar 13 

 

Gambar 13 Tampilan Halaman Registrasi 

Pada tampilan halaman login 

merupakan customer yang telah mendaftar dan 

masuk ke login untuk mengisi email dan 

password. Pada tampilan halaman login dapat 

dilihat pada gambar 14 

 

Gambar 14 Tampilan Halaman Login 

Pada tampilan halaman setelah login 

merupakan customer yang berhasil masuk ke 

halaman setelah login untuk bisa memulai 

pembelian produk yang anda inginkan. Lihat 

tampilan halaman setelah login dapat dilihat 

pada gambar 15 

 

Gambar 15 Tampilan Halaman Setelah login 

Pada tampilan halaman cara pembelian 

merupakan customer dapat melihat tata cara 

pembelian produk agar tidak salah melakukan 

pembelian produk. Lihat pada gambar 16 



 

 

 

Gambar 16 Tampilan Halaman Cara 

Pembelian 

Pada tampilan halaman profil 

merupakan tampilan berisi informasi nomor 

telpon, alamat lengkap dan bidang usaha pada 

Toko Agee Computer. Lihat pada gambar 17 

 

Gambar 17 Tampilan Halaman Profil 

Pada tampilan halaman detail produk 

merupakan berisi mengenai stok produk, harga 

produk, berat produk dan spesifikasi produk 

sebelum anda beli. Lihat pada tampilan halaman 

detail produk gambar 18 

 

Gambar 18 Tampilan Halaman Detail 

Produk 

Pada tampilan halaman keranjang 

belanja merupakan produk yang anda pesan yang 

dapat mengubah stok barang dan menghapus 

barang. Lihat pada tampilan halaman keranjang 

belanja gambar 19 

 

Gambar 19 Tampilan Halaman Keranjang 

Belanja 

Pada tampilan halaman jasa pengiriman 

merupakan customer dapat menginputkan tujuan 

pengiriman barang seperti provinsi, kota, 

kecamatan, alamat pengiriman dan jenis kurir 

yang ditetapkan oleh aplikasi rajaongkir. Lihat 

pada tampilan halaman jasa pengiriman gambar 

20 



 

 

 

Gambar 20 Tampilan Halaman Jasa 

Pengiriman 

Pada tampilan halaman selesai 

transaksi merupakan tagihan pemesanan barang 

anda berdasarkan total harga, ongkor kirim dan 

barang yang anda. Lihat pada tampilan halaman 

selesai transaksi gambar 21 

 

Gambar 21 Tampilan Halaman Selesai 

Transaksi 

Setelah mengetahui rincian harga 

barang yang anda pesan silahkan anda 

melakukan jenis pembayaran transfer bank yang 

ada di toko kami. Lihat pada tampilan jenis 

pembayaran transfer bank gambar 22. 

 

Gambar 22 Tampilan Jenis Pembayaran 

Transfer Bank 

Pada tampilan halaman transaksi 

pembelian merupakan berisi informasi nomor 

orders yang anda pesan, status pemesanan yang 

baru dipesan, bukti pembayaran yang belum di 

konfirmasi.dan silahkan anda cetak invoce 

pemesanan Lihat pada gambar 23 

 

Gambar 23 Tampilan Halaman Belum 

Melakukan Konfirmasi 

Setelah melakukan konfirmasi 

pembayaran dan admin akan mengecek bukti 

pembayaran dan dinyatakan lunas dan siap untuk 

melakukan pengiriman barang ke konsumen. 

Lihat gambar 24 

 

Gambar 24 Tampilan Halaman Sudah 

Melakukan konfirmasi 

Pada tampilan halaman cetak laporan 

pemesanan merupakan tagihan pemesanan 

barang anda, harga barang, stok barang, ongkos 

kirim, grandtotal, nama lengkap pembeli, 

tanggal order dan jenis transfer bank yang 



 

 

dipilih. Lihat pada tampilan halaman cetak 

pemesanan barang pada gambar 25 

 

Gambar 25 Tampilan Halaman 

Cetak Pemesanan 

Pada tampilan halaman konfirmasi 

pembayaran merupakan kustomer akan 

melakukan konfirmasi pembayaran untuk 

upload bukti transfer bank di toko kami 

berdasarkan produk yang anda pesan. Lihat pada 

tampilan halaman konfirmasi pembayaran 

gambar 26 

 

Gambar 26 Tampilan Halaman Konfirmasi 

Pembayaran 

Pada tampilan halaman konfirmasi 

terima barang merupakan apabila barang sudah 

sampai di kustomer maka konsumen akan 

memberikan informasi terima barang agar admin 

dapat mengetahui barang sudah diterima. Lihat 

pada halaman tampilan halaman konfirmasi 

terima barang gambar 27 

 

Gambar 27 Tampilan Halaman konfirmasi 

terima barang 

Pada tampilan halaman konfirmasi 

komplain barang merupakan apabila barang 

rusak, jumlah barang kurang, barang tidak sesuai 

pemesanan, dan barang belum di terima. Lihat 

pada tampilan halaman konfirmasi complain 

barang gambar 28 

 

Gambar 28 Tampilan Halaman Komplain 

barang 

 

6. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dalam 

rancang bangun aplikasi e-commerce penjualan 

perangkat komputer dapat disimpulkan bahwa: 

a. Aplikasi penjualan perangkat komputer 

dapat membuat kegiatan pemasaran lebih 

mudah dan lebih luas cakupannya ke 

seluruh wilayah Indonesia dengan 

menggunakan media internet. 



 

 

b. Aplikasi penjualan perangkat komputer 

dapat memberikan pihak instansi dalam 

menyampaikan informasi tentang produk 

yang dijual dan informasi profil instansi 

tersebut. 

c. Aplikasi penjualan perangkat komputer 

dapat mempermudah dalam menentukan 

pemesanan produk yang dipilih oleh 

konsumen 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan 

hasil rancang bangun aplikasi e-commerce 

penjualan perangkat komputer ini, maka saran-

saran adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi belum terdapat monitoring pelacak 

tracking barang menggunakan aplikasi kurir. 

b. Aplikasi penjualan perangkat komputer 

masih menggunakan pembayaran transfer 

bank belum tersedianya kartu kredit.  

c. Aplikasi penjualan perangkat komputer 

masih menggunakan website belum 

tersedianya aplikasi android mobille. 
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