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ABSTRAK 

 
7Supply merupakan sebuah toko online yang bergerak dibidang penjualan sneakers yang berdomisili di yogyakarta. 

Mekanisme sistem penjualan pada 7supply sekarang masih menggunakan social media, dimana konsumen 

mengunjungi Instagram 7Supply untuk melihat katalog dan menghubungi 7Supply melalui aplikasi perpesanan seperti 

Line untuk melakukan pemesanan. penelitian ini menggunakan e-commerce sebagai media pemasaran pada 7supply 

untuk mempermudah konsumen dalam memesan dan mengetahui informasi terkait sneakers, dengan adanya e-

commerce pada 7Supply ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada konsumen untuk melakukan pembelian 

sneakers, serta memperluas pemasaran, dan meningkatkan kepercayaan serta memberikan informasi yang edukatif 

terkait sneakers kepada konsumen. 7Supply memiliki kesulitan dalam pengolahan transaksi penjualan dan pembuatan 

laporan. oleh karna itu e-commerce ini menghasilkan informasi sneakers yang dijual, serta menyajikan laporan-

laporan seperti laporan sneakers, laporan penjualan, laporan pengiriman dan laporan stok. 

Kata kunci : Sistem Informasi, Penjualan, Sneakers, Konsumen 

 

 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi dan serba digital yang mana 

semua hal telah berbasis teknologi. Salah satu nya 

adalah kemajuan teknologi untuk internet. Teknologi 

internet sudah terbukti merupakan salah satu media 

informasi yang efektif dan efisien dalam menyediakan 

informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan 

saja dan dimana saja. Kemudahaan atau peluang inilah 

yang dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk menjual 

produknya secara online yang secara tidak langsung 

dapat meningkatkan penjualan. [4] E-Commerce 

singkatan dari Electronic Commerce yang artinya 

transaksi yang meliput berbagai macam kegiatan 

bisnis mulai pembelian sampai penjualan yang 

dilakukan melalui media jaringan berbasis internet. 

 

Penjual yang menjadi obyek penilitian adalah 7Supply 

merupakan penjual sepatu yang berdomisili di 

Yogyakarta. Di 7Supply belum memiliki pegawai jadi 

semua kegiatan dijalankan oleh satu orang yaitu 

pemilik yang membuat pemilik sedikit kesulitan 

mengatur manajemen usahanya, Seperti masalah yang 

dihadapi saat ini yaitu kesulitan dalam pengolahan 

transaksi penjualan dan pembuatan laporan. Dengan 

adanya masalah tersebut, nantinya sistem ini akan 

memberikan laporan detail terkait masalah tersebut 

dan pemilik dapat memaksimalkan website agar 

menjadi media informasi dan promosi untuk 

produknya secara online. 

 

Sneakers sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan 

yang melekat bagi sebagian besar masyarakat untuk 

meningkatkan performa berpenampilan menarik bagi 

semua kalangan. Dengan iming-iming harga murah 

saat ini banyak sekali konsumen yang tertipu oleh 

penjual nakal, yang mengklaim bahwa sneakers yang 

dijual adalah authentic/original/asli, nyatanya yang 

sneakers yang diterima oleh konsumen adalah palsu. 

Dengan masalah yang timbul tersebut, 7Supply 

memberikan jaminan asli/authentic/original untuk 

sneakers yang dijual, jika sneakers yang diterima 

konsumen ternyata palsu pihak 7Supply bersedia 

refund/mengembalikan uang kepada konsumen 

dengan ketentuan melalui konfirmasi legit 

check/mengecek keaslian sneakers kepihak 7Supply 

dan juga untuk ongkir pengembalian sneakers akan 

ditanggung oleh konsumen. Dengan adanya kasus 

sneakers palsu, nantinya sistem ini akan memberikan 

informasi terkait legit check/mengecek 

authentic/original/asli nya sebuah sneakers di sebuah 

halaman yang berisi video-video dari beberapa 

sneakers enthusiast/pecinta sneakers/kolektor 

sneakers yang memiliki banyak ilmu tentang 

bagaimana cara membedakan sneakers yang asli dan 

yang palsu.
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Sistem yang akan dibangun nantinya akan 

memberikan 2 pilihan metode pembelian sneakers 

yaitu barang ready stock di 7Supply dan pre-order, 

nantinya sistem akan menampilkan sneakers yang 

tersedia di 7supply yang dapat langsung dibeli melalu 

sistem dan juga sneakers yang dapat pre-order. Sistem 

pre-order nantinya akan disediakan katalog sneakers 

yang dapat di pre-order dan mengisi formulir untuk 

kepentingan pre-order, untuk melakukan pre-

order/pemesanan sneakers, konsumen diharuskan 

untuk membayar downpayment/uang muka dengan 

biaya yang sudah ditetapkan dihalaman katalog 

sneakers. 

 

Pada saat sekarang konsumen lebih suka membeli 

sesuatu secara online yang dianggap lebih praktis dari 

pada harus langsung ke toko, karena di toko online 

konsumen dapat melakukan pembelian dirumah atau 

di mana pun mereka berada, konsumen bisa melihat 

dan memilih produk-produk yang ditawarkan pada 

layar komputer atau handphone, mengakses 

informasinya, memesan dan membayar dengan pilihan 

yang tersedia. Konsumen dapat menghemat waktu, 

dan tenaga karena tidak perlu datang langsung ke toko 

tersebut. 

 
1.2 Batasan Masalah 

Sistem ini memiliki cakupan yang sangat luas, 

sehingga perlu untuk melakukan pembatasan 

penelitian dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Penyajian informasi penjualan meliputi informasi 

produk seperti foto, nama produk, harga produk 

dan keterangan produk, media terkait sneakers 

seperti video fake education, review sneakers, cara 

membersihkan sneakers dan lainnya, transaksi 

pemesanan dan konfirmasi pembayaran. 

b. Pada perancangan sistem ini terdapat 2 hak akses 

yaitu admin dan konsumen. 

c. Konfirmasi pembayaran memiliki batasan waktu 

1x5 jam dari proses pemesanan. 

d. Pengiriman sneakers dilakukan ketika transaksi 

pembayaran sudah di konfirmasi. 

e. Batas waktu pengiriman sneakers 1x24 jam dari 

proses konfirmasi pembayaran. 

f. Sneakers yang diklaim palsu oleh konsumen akan 

dilakukan pengecekan keaslian/legit check oleh 

pihak 7Supply, jika memang benar sneakers yang 

diterima konsumen palsu, maka akan dilakukan 

refund/pengembalian uang ke konsumen dan 

biaya ongkir ditanggung oleh konsumen. 

g. Transaksi pembayaran dilakukan dengan transfer 

pembayaran pada rekening 7Supply yang sudah 

ditetapkan. 

h. Laporan yang dibuat meliputi laporan penjualan, 

dan laporan ketersedian sneakers. 

 
1.3 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya rancang bangun sistem informasi 

penjualan sneakers berbasis web diharapkan: 

a. Kegiatan jual beli sneakers menjadi lebih mudah 

dan fleksibel dari segi waktu dan tempat. 

b. Konsumen dapat mencari sneakers dengan cepat 

dan efisien dari segi waktu berdasarkan 

klasifikasi/kategori sneakers. 

c. Memudahkan 7Supply dalam mengetahui laporan 

penjualan perbulan dan stok sneakers. 

 
2. LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem Informasi 

[3] sistem informasi merupakan gabungan dari 

perangkat lunak (software), Perangkat keras 

(hadware), instruktur, dan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang terlatih. 

 

[5] sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang 

terintegrasi dengan tujuan yang sama untuk mencapai 

tujuan. Sistem juga merupakan suatu jaringan kerja 

dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 

terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk tujuan tertentu. 

 

2.2 Sistem Informasi Penjualan 

[1] Sistem informasi penjualan berfungsi untuk 

memudahkan pekerjaan dan mencegah terjadinya 

pengulangan perhitungan akibat pencatatan secara 

manual. selain itu, sistem informasi penjualan dapat 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan stok 

barang, pencatatan transaksi harian, perhitungan 

laba/rugi yang akurat, dan pembukuan apabila 

diperlukan. 

 

2.3 E-Commerce 

[2] E-commerce merupakan proses pembelian, 

penjualan atau pertukaran produk, jasa dan informasi 

jaringan computer. E-commerce merupakan bagian 



dari E-bussines, dimana cangkupan E-bussines lebih 

luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi 

mencangkup juga pengkolaborasian mitra bisnis, 

pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain-lain. 

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Obyek Penelitian 

Objek penelitian dalam pembuatan sistem ini 

adalah penjual 7Supply yang bergerak dipenjualan 

sneakers. Pada saat ini 7Supply hanya dikelola oleh 

owner/pemilik nya sendiri yaitu, ammarul fajar. 

Seorang mahasiswa tingkat akhir yang berkuliah di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Sistem Penjualan yang berjalan saat ini masih 

dilakukan melalui social media, Instagram digunakan 

untuk memasarkan sneakers yang ada pada 7Supply 

dan untuk konsumen yang akan melakukan pemesanan 

akan diarahkan ke Line@. 

7Supply sendiri belum memiliki toko fisik yang mana 

7Supply sedang berkembang dan untuk saat ini fokus 

pada penjualan online, dimana saat ini untuk stok yang 

ada pada 7Supply disimpan pada gudang. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data dari 

7Supply yang sudah bersedia untuk diambil data nya 

seperti data stok sneakers, pengiriman dan transaksi 

bulanan. 

 

3.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan apa saja yang diperlukan untuk 

merancang sistem. Dalam pengumpulan data, terdapat 

beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara / Interview 

Wawancara dilakukan dengan menghubungi 

pemilik 7Supply yang bertujuan untuk 

mendapatkan data-data terkait sneakers yang 

berisikan data tentang brand, nama dan juga 

harga. Wawancara yang dilakukan pada 7Supply 

sudah mendapatkan izin untuk data nya 

digunakan. 

b. Pengamatan / Observasi 

Observasi adalah kegiatan untuk 

mendapatkan gambaran secara nyata dari 

aktivitas-aktivitas yang sedang berjalan di 

7Supply, sehingga data-data yang diperlukan 

untuk membangun sistem dapat diketahui dengan 

jelas. 

c. Analisis Kebutuhan Sistem 

Analisis kebutuhan sistem adalah 

kegiatan yang dilakukan untuk mengenali apa saja 

yang dibutuhkan sistem, sehingga sistem dapat 

mengenali inputan yang diberikan oleh pengguna 

sistem. 

 

3.3 Analisis dan Perancangan 

Pada tahap ini, sistem yang akan dibangun mulai 

dirancang. Perancangan sistem tersebut didasarkan 

pada apa yang menjadi kebutuhan sistem. Oleh karena 

hal tersebut, diperlukan adanya proses analisis dan 

perancangaan, yang mencakup: 

a. Input (Desain Masukan) 

Desain input dilakukan untuk mengetahui seperti 

apa jenis dari masukan yang akan diberikan 

kepada sistem, sehingga masukan tersebut dapat 

diterima dan diolah sistem agar dapat menjadi 

informasi. 

b. Output (Desain Keluaran) 

Desain output dilakukan untuk menentukan 

informasi seperti apa saja yang diperlukan oleh 

calon pengguna sistem. Diperlukan peran dari 

pihak perusahaan, agar semua informasi dapat 

sesuai dengan yang diharapkan 

c. Desain Proses Sistem 

Desain proses dilakukan dengan membuat sketsa 

dari sistem dan sub-system yang akan dibangun. 

Penggambaran sketsa dilakukan dengan cara 

menentukan entitas-entitas yang diperlukan, 

kemudian ditentukan bagaimana relasi dari 

entitas-entitas tersebut. Dibuat menggunakan 

Data Flow Diagram (DFD) untuk 

menggambarkan proses alur kerja dari sistem dan 

Entitity Relation Diagram (ERD) untuk 

menggambarkan hubungan antar entitas. 

d. Desain Database 

Perancangan database adalah kegiatan merancang 

database yang nantinya akan dihubungkan 

dengan sistem. Rancangan tersebut harus 

disesuaikan dengan masukan yang akan diberikan 

kepada sistem. 

e. Desain Antarmuka 

Desain antarmuka dilakukan untuk mendapatkan 

pengalaman user experience yang lebih baik. 

Perancangan tersebut dilakukan dengan 

memperhatikan sisi kemudahan dan juga 

kenyamanan dari sisi user. 

 

3.4 Implementasi 

Sistem ini dibangun menggunakan bahasa HTML 

dan CSS, bahasa pemograman PHP dan MySQL 

sebagai database-nya. Dalam pembuatan sistem ini 

menggunakan tools notepad ++ dan Visual Studio Code 

sebagai text editor, dan PHPMyAdmin. 

 

3.5 Pengujian 

Sistem diuji dengan cara meihat atau mengamati 

alur kerja dan output yang dihasilkan oleh sistem 

menggunakan browser. Apabila output yang 

dihasilkan tidak sesuai dengan hasil yang diinginkan 



atau terdapat bug yang ditemukan maka akan 

dilakukan perbaikan kode pada bagian tersebut. 

 

4. ANALISIS DAN PERANCANGAN 

SISTEM 
4.1 Analisis Sistem 

Analisis adalah tahapan dimana sistem yang 

berjalan dipelajari dan sistem pengganti diusulkan. 

Dalam bab ini dideskripsikan sistem yang sedang 

berjalan, masalah, dan rekomendasi umum untuk 

bagaimana memperbaiki, meningkatkan atau 

mengganti sistem yang sedang berjalan diusulkan. 

4.1.1 Analisis Sistem Berjalan 

Setelah melakukan penelitian di 7Supply 

dapat diketahui bahwa proses penjualan yang 

dilakukan hanya melalui Instagram, pihak 7Supply 

selalu memberikan informasi melalui Instagram 

seperti sneakers yang dijual, pembaruan stok dan juga 

daftar sneakers yang dapat di pre-order dengan 

menyediakan informasi harga, uang muka dan estimasi 

pre-order. 

Berdasarkan pengamatan (observasi) 7Supply, berikut 

adalah alur kerja proses sistem yang sedang berjalan 

saat ini: 

a. Penjualan 

Mekanisme penjualan yang berjalan pada saat ini 

yaitu penjualan secara online, dilakukan dengan 

cara konsumen memilih sneakers dari katalog yang 

ada di Instagram 7Supply dan melakukan 

pemesanan melalui Whatsapp ataupun Line. 

 
Gambar 4.1 Katalog 7supply Instagram 

Gambar 4.2 Dokumen Laporan Penjualan 
Pada Gambar 4.2 merupakan laporan transaksi 

penjualan yang ada di 7supply, dimana laporan 

yang diberikan dibuat dari excel, yang mana owner 

dari 7supply sendiri yang mengelola transaksi 

penjualannya. 

 
b. Persedian Barang (stok) 

Pada 7Supply untuk mengetahui stok barang 

7Supply harus membuka laporan bulanan yang 

sudah dibuat, dan dari hasil wawancara yang 

didapat terkadang 7Supply untuk mengetahui stok 

masih dengan cara konvensional misalnya harus 

mengecek stok nya terlebih dahulu. 

 
Gambar 4.3 Dokumen Laporan Stok 

Pada Gambar 4.3 owner dari 7supply mengelola 

laporan stok dengan excel, stok yang ada pada 

7supply akan dimasukkan pada laporan ini, pada 

laporan stok ini owner akan memperbaharui keluar 

nya stok, seperti pada gambar terdapat keterangan 

yang berguna jika salah satu pada sneakers sudah 

dibeli akan diberikan keterangan sold oleh owner 

7supply. 

 
Gambar 4.4 Dokumen Laporan Pre-Order 



Sama halnya dengan laporan sneakers pre-order 

yang ada pada 7supply, owner sendiri yang 

mengelola sneakers pre-order apa saja yang akan 

dijual pada 7supply. 

 
Gambar 4.5 Dokumen Laporan Pengiriman 

Pada Gambar 4.5 merupakan laporan pengiriman 

yang sudah dilakukan oleh 7supply kepada 

konsumen. 

 

 

 
Gambar 4.6 Flowchart Penjualan Yang Berjalan 

 



4.1.2 Analisis Sistem Diusulkan 

Untuk mempermudah transaksi penjualan pada 

7Supply adalah menganalisis sistem yang sedang 

berjalan maka pada bagian ini akan dirancang sistem 

penjualan yang baru, diharapkan dapat mengatasi 

masalah-masalah yang dihadapi pada sistem yang 

lama dengan mengusulkan sistem penjualan berbasis 

web. Dengan adanya sistem ini 7Supply dapat menjadi 

media informasi serta pengolahan data penjualan dan 

persediaan barang secara terkomputerisasi, sehingga 

dapat meningkatkan kinerja 7Supply dalam transaksi 

penjualan dan pembuatan laporan yang dapat diakses 

cepat, efisien dan akurat. 
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Gambar 4.7 Flowmap Penjualan Yang Diusulkan 

 

4.2 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dapat diartikan sebagai 

gambaran dari alur proses sistem pengolahan data. 

Dalam rancangan suatu sistem dapat digambar 

menggunakan Diagram Konteks, Data Flow Diagram 

(DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD). 

 

4.2.1 Diagram Jenjang 

Diagram Jenjang merupakan gambaran 

semua proses yang ada di Sistem Informasi Penjualan 

Sneakers. Rancangan Diagram Jenjang sistem 

ditunjukan pada gambar 4.8.  
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Gambar 4.8 Diagram Jenjang 

 

4.2.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Diagram entity relationship diagram 

merupakan gambaran semua proses yang ada di Sistem 

Informasi Penjualan Sneakers. Rancangan ERD sistem 

ditunjukan pada gambar 4.9.  

Customer Sneakersmembeli memiliki

Brand

melakukan

Pembayaran untuk

menambahkan

Keranjang

Jenis Sneakers

1 N

M

1

1

M

N

1

email

alamat

nama gender

telepon detail gambar

id_sneakers

harga
nama_sneaker

s
id_brand nama_brand

id_jns_sneake

rs

nama_jns_sne

akers

id_pembayara

n

id_customer

id_dtl_keranja

ng

gambar

bank_asal bank_tujuan

no_rekening nama_rekening

id_keranjang

total jumlah

id_customer

id_sneakers

tgl_pesanan

memiliki Detail_keranjang

id_dtl_keranjang

telepon provinsi

kota alamat

nama

kurir

id_dtl_keranjang

grand_total

kota

username password

id_customer

status

id_brand_sne

akers
id_jns_sneake

rs

nominal

Pengiriman

id_pengirima

n

id_customer

id_dtl_keranja

ng

Nomor_resi

Alamat_pengi

riman
ekspedisi

N

1

1

1 1

N

1

Detail_sneakers

Id_dtl_sneake

rs

Id_sneakers

stok

size

berat
N

menghasilkan

untuk

1

 
Gambar 4.8 Entity Relationship Diagram 

 

5. IMPLEMENTASI SISTEM 
Setelah dilakukan pembuatan program, 

selanjutnya Sistem Informasi Penjualan Sneakers 

Berbasis Web yang telah dibangun ini akan dijelaskan 

kebutuhan perangkat keras atau hardware dan 

perangkat lunak atau software-nya, agar sistem dapat 

berjalan dengan baik pada saat digunakan. 

 

5.1 Implementasi Halaman Admin 

5.1.1 Halaman Dashboard 

Pada halaman utama/dashboard admin akan 

disajikan widget yang memberikan informasi terkait 

total transaksi penjualan pada sistem, jumlah user yang 

sudah terdaftar disistem, jumlah pengunjung yang 

sudah mengakses sistem, dan transaksi terakhir pada 

bagian konten, sedangkan untuk sisi kiri/sidebar berisi 

menu-menu yang dapat dilihat pada dapat dilihat pada 

Gambar 5.1. 

 
Gambar 5.1 Halaman Utama Admin 

 
5.1.2 Halaman Tambah Sneakers 

Halaman Tambah Sneakers digunakan 

admin untuk menambahkan sneakers berdasarkan 

stok yang terdapat pada 7supply. Pada halaman 

tambah sneakers admin dapat menambahkan stok 

dari sneakers berdasarkan size yang tersedia. 

Implementasi Halaman Tambah Sneakers dapat 

dilihat pada Gambar 5.2. 



 
Gambar 5.2 Tampilan Tambah Sneakers 

 
5.1.3 Halaman Laporan Penjualan 

Halaman laporan penjualan berisikan informasi 

transaksi penjualan, admin dapat mencetak semua 

laporan yang ada, berdasarkan bulan yang diinginkan 

atau admin dapat menggunakan fitur pencarian dan 

dapat mencetak berdasarkan pencarian. Implementasi 

halaman laporan penjualan dapat dilihat pada Gambar 

5.3. 

 
Gambar 5.3 Halaman Laporan Penjualan 

 
Gambar 5.4 Tampilan Cetak Laporan Penjualan 

 
5.14 Halaman Laporan Stok 

Halaman laporan stok menyajikan laporan terkait 

stok yang ada pada sistem, admin diberikan informasi 

seperti nama sneakers, size/ukuran sneakers, harga dan 

stok yang tersedia. Informasi stok pada halaman 

laporan stok yang ditampilkan berdasarkan size pada 

sneakers. Pada Gambar 5.5 admin dapat mencetak 

laporan berdasarkan datafield filter yang diinginkan 

admin yang dapat dicari pada kolom pencarian 

kemudian cetak. 

 
Gambar 5.5 Halaman Laporan Stok 

 
Gambar 5.6 Tampilan Cetak Laporan Stok 

 

5.2 Implementasi Halaman User 

5.2.1 Halaman Utama User 
Tampilan halaman utama pada website yang 

berfungsi untuk halaman antar muka pertama yang 

akan diakses oleh konsumen, dengan mengakses 

https://7-supply.com/. Terdapat beberapa fungsi pada 

setiap bagiannya, pada bagian header ditempatkan 

logo dari 7supply, link berupa shop yang akan 

diarahkan ke halaman katalog yang berisi semua 

sneakers yang ada di 7Supply, kemudian media sendiri 

berisi video-video yang sudah diunggah pada Youtube 

dan disini akan dishare berupa video-video yang 

memberikan pengetahuan tentang sneakers kepada 

konsumen, seperti membedakan sneakers yang 

original dan yang tidak, cara mencuci sneakers yang 

baik dan lain-lain. 

https://7-supply.com/
https://7-supply.com/


 
Gambar 5.7 Halaman Utama 

 
5.2.2 Halaman Katalog Sneakers 

Pada halaman katalog snekers digunakan untuk 

menampilkan sneakers yang sudah ditambahkan oleh 

admin. Untuk mengakses halaman katalog sneakers 

user tidak harus masuk/login kedalam sistem, tetapi 

user diharuskan login saat akan melakukan transaksi, 

dan nanti disaat proses checkout sistem akan 

memberikan form login untuk user yang belum 

melakukan login, tampilan katalog sneakers berisi 

kumpulan dari semua sneakers yang ada di 7Supply, 

dengan kumpulan gambar sneakers yang disusun 

secara grid diharapkan akan memudahkan konsumen 

dalam memilih sneakers yang diinginkan dan juga 

pada halaman katalog sneakers user diberikan fitur 

untuk dapat mencari dan menyaring/filter sneakers 

berdasarkan kategori dan brand sneakers yang ingin 

dicari yang dapat dilihat pada Gambar 5.8. 

 
Gambar 5.8 Halaman Katalog Sneakers 

 

5.2.3 Halaman Checkout 

Pada Halaman Checkout user akan disajikan 

beberapa tab, seperti login, informasi pemgiriman, 

memilih pengiriman kepada user. Dan pada bagian 

kanan terdapat informasi terkait pesanan user yang 

berisi informasi detail pesanan dari transaksi yang 

sudah dilakukan, mulai dari sneakers yang dibeli 

dengan kuantiti nya, pada bagian total belanja didapat 

dari harga sneakers yang dipilih dikalikan dengan 

kuantiti yang dibeli, ongkos kirim didapat ketika user 

sudah memilih jenis layanan pengiriman, pada bagian 

ongkos kirim sistem ini menggunakan web service dari 

rajaongkir, dimana rajaongkir menyediakan 

Application Programming Interface (API) yang 

menyediakan informasi ongkos kirim dan cek resi 

dengan data ongkos kirim secara akurat dan realtime. 

 
Gambar 5.9 Halaman Checkout Informasi 

Pengiriman 

Pada halaman checkout bagian pengiriman yang 

dapat dilihat pada gambar 5.10 user disajikan 

informasi terkait detail paket dari ekspedisi/kurir 

yang sudah dipilih sebelumnya. 



 

 
Gambar 5.10 Halaman Checkout Pengiriman 

 

Setelah user melakukan place order maka sistem 

akan mengirimkan email ke pengguna bahwa 

transaksi yang dilakukan sudah berhasil, dan segera 

untuk melakukan pembayaran seperti pada gambar 

5.31. 

 

 
Gambar 5.11 Email Yang Diterima User Setelah 

Place Order 

 

 

 

5.2.4 Halaman Detail Transaksi dan Pembayaran 
Pada halaman detail transaksi dan informasi 

pembayaran, sistem memberikan Batasan waktu 5 jam 

dari waktu pemesanan untuk melakukan pembayaran 

transaksi yang sedang berlangsung, jika user tidak 

melakukan pembayaran setelah waktu tunggu habis, 

maka sistem akan membatalkan transaksinya dan 

mengembalikan stok sneakers dari transaksi yang 

dibatalkan.  

 
Gambar 5.12 Halaman Detail Transaksi 

 
5.2.5 Halaman Sukses Checkout 

Pada halaman sukses checkout berfungsi untuk 

meninjau ulang pesanan yang sudah dilakukan oleh 

user, user hanya perlu untuk menunggu konfirmasi 

pembayaran oleh admin. 

 
Gambar 5.13 Halaman Checkout Sukses 

 

 

5.2.6 Halaman Profil User 

Halaman profil berfungsi untuk menampilkan 

transaksi yang sedang atau sudah dilakukan oleh user 

dengan status resi belum terkirim, Pada halaman ini 

user disajikan informasi terkait transaksi yang sedang 

berlangsung. user disajikan informasi yang detail, 

untuk status pada sistem ini terdapat status belum 

dibayar, sedang diproses, sudah dibayar dan batal. 

Untuk perubahan status ini, admin lah yang berhak 

memperbaharui status transaksi.  



 
Gambar 5.14 Halaman Profil 

 
5.2.7 Halaman Profil Resi 

Halaman Profil Resi berfungsi untuk memberikan 

informasi terkait tracking dari pesanan user. Informasi 

yang ditampilkan oleh sistem pada halaman ini didapat 

dari API Rajaongkir, sistem akan merequest ke API 

berdasarkan resi dan ekspedisi/kurir yang ada pada 

transaksi, kemudian akan ditampilkan pada halaman 

ini.  

 
Gambar 5.15 Halaman Resi 



6. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan penelitian dalam 

merancang dan membangun Penjualan Sneakers 

Berbasis Web dapat disimpulkan bahwa dalam 

membangun sistem informasi penjualan sneakers 

berbasis web, mengkonversikan sistem penjualan yang 

sedang berjalan berisikan media informasi, promosi 

dan edukasi menjadi sistem informasi berbasis web 

yang responsive, sistem ini memudahkan konsumen 

untuk mendapatkan informasi terkait katalog dan 

promosi dari 7supply yang dapat diakses dimana saja 

dan melalui device apa saja. 

Pada sistem ini disediakan media berupa video 

yang diharapkan dapat memberikan informasi dan 

mengedukasi konsumen terkait sneakers, seperti 

baaimana cara membedakan sneakers yang asli dan 

palsu, dalam sistem informasi ini pun dapat 

memudahkan pihak 7supply untuk mencatat transaksi 

penjualan yang dapat lebih cepat dan mengurangi 

kesalahan. 

 
6.2 Saran 
Berdasarkan evaluasi terhadap proses dan hasil 

Sistem Informasi Penjualan Sneakers ini, maka saran-

saran untuk pengembangan selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Penambahan fitur real live chat. Real live chat 

dapat digunakan untuk mengirimkan pesan 

private seperti menanyakan detail sepesifikasi 

dari barang.   

2. Penambahan fitur payment gateway dapat 

digunakan untuk mengecek pembayaran yang 

sudah dilakukan oleh konsumen secara otomatis 

oleh sistem. 

3. Penambahan fitur whatsapp order notification 

kepada admin, apabila ada transaksi yang masuk, 

pembayaran yang sudah dilakukan oleh 

konsumen dan notifikasi resi kepada konsumen. 
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