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ABSTRAK
Toko komputer Intermedia adalah merupakan perusahaan perusahaan yang berkembang dalam bidang penjualan
komputer. Di toko komputer Intermedia melayani pembelian serta pemesanan komputer secara offline. Toko
komputer intermedia mempuanyi dua cabang toko yaitu . Sehingga antara toko pusat dan toko cabang harus dapat
tersinkronisasi.Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengembangkan sistem menggunakan metode
Replikasi Asynchronous. Untuk perancangan sistemnya menggunakan Diagram Konteks dan Diagram Alir Data
(DAD) dan untuk perancangan basis data menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD). Sedangka untuk
pembangunan sistem tools yang digunakan adalah Notepad++ dan DBMS phpMyAdmin.Untuk membantu proses
analisa sistem, maka penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan studi literatur dalam pengumpulan
data. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode Replikasi Asynchronous dalam sistem informasi ecommerce berbasis web maka proses sinkronisasi data secara real time dari toko pusat dan toko cabang dapat
dilakukan.
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Intermedia Purworejo merupakan sebuah perusahaan
yang bergerak dalam bidang penjualan komputer dan
aksesoris komputer yang beralamatkan di Ruko TBA
Alun-Alun No. 101-102. Perusahaan ini melakukan
aktifitasnya dengan memberikan informasi kepada
pelanggan tentang barang komputer dan aksesoris
komputer.
Toko komputer Intermedia dalam bidang informasi
selama ini masih mengalami permasalahan yang
terkait dengan penyajian informasi terutama dalam
promosi dan penjualan di luar kabupaten Purworejo.
Selama ini toko komputer Intermedia masih
menggunakan brosur atau koran untuk memberikan
informasi terbaru tentang komputer sehingga dirasa
lambat dan kurang laengkap dalam menyajikan
informasi, dalam penulisan surat pesanan juga sering
terjadi kesalahan dan mengakibatkan banyak keluhan
pelanggan dan penukaran barang. Kurangnya tenaga
bagian pemasaran mengakibatkan banyak pelanggan
yang kurang mengatahuinya. Pelanggan juga
kebanyakan menghubungi lewat telepon hanya untuk
menanyakan stok barang. Perusahaan berkeinginan

untuk memudahkan pelanggan untuk memudahkan
pelanggan mendapatkan informasi yang detail tanpa
harus mendatangi Toko komputer Intermedia.
Perusahaan ini sduah menggunakan Komputer untuk
menghubungkan bagian administrasi. Terkait dengan
Hal tersebut, penulis membuat website yang
diharapkan dapat membantu pelanggan.
Sistem ini diharapkan dapat berguna, sebab dengan
adanya informasi melalui web seperti ini maka
pelanggan dapat melakukan pemesanan atau
pembelian jarak jauh dan mengetahui jumlah stok
sehingga tidak harus datang langsung ke toko
komputer Intermedia yang dapat menghabiskan
waktu lama, dan dengan menggunakan web
mempermudah bagi para pelanggan dalam melakukan
pemesanan dengan cepat dengan meminimalkan
resiko salah penulisan pesanan.
Pada kesempatan pembuatan tugas akhir ini, penulis
berusaha untuk merancang sistem informasi
penjualan berbasis web dengan mengangkat topik
tentang sistem informasi yang berjudul "Membangun
Aplikasi E-Commerce Berbasis Website Sebagai
Media Penjualan (Studi Kasus : Toko Komputer
Intermedia Purworejo)”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah
adalah bagaimana membuat Sistem Informasi
Geografis untuk Pemetaan Kepariwisataan berbasis
Web sehingga informasi pariwisata tersebut dapat
diakses dengan mudah oleh masyarakat?
1.3 Batasan Masalah
Agar tujuan utama tercapai dan pembahasan
tidak meluas serta tidak menjadikan adanya
penyimpangan permasalahan, maka penulis membuat
batasan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :
a. Sistem meliputi informasi tentang profil
perusahaan, katalog produk, transaksi penjualan
dan laporan.
b. Keamanan sistem menggunakan metode verivikasi
captcha.
c. Transaksi penjualan dapat dilakukan jika pembeli
sudah menjadi member toko komputer tersebut.
d. Order akan dikirimkan jika sudah ada pembayaran
dan konfirmasi dari pihak pembeli.
e. Sistem pembayaran untuk transaksi via internet
adalah transfer Bank melalui rekening perusahaan.
f. Garansi barang diberikan oleh toko dalam jangka
waktu 1 sampai 8 minggu setelah pengiriman
sesuai dengan jenis barang.
g. Garansi barang yang diberikan oleh toko dapat
diklaim sesuai dengan syarat dan ketentuan
garansi.
h. Pengajuan garansi yang diberikan oleh toko dapat
dilakukan melalui website toko komputer tersebut.
Sistem dibangun menggunakan PHP dan MySql.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem
informasi terkomputerisasi yang berbasis web yang
meliputi katalog produk, transaksi penjualan dan
pembuatan laporan yang diharapkan dapat
meningkatkan omset penjualan pada toko komputer.
1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dapat terwujud
dengan adanya penelitian Proyek Tugas Akhir ini
yaitu:
a. Dapat membantu memperluas area pemasaran,
mempermudah dan meningkatkan kegiatan
penjualan barang elektronik.
b. Mempermudah pembeli untuk melakukan
transaksi tanpa harus bertatap muka secara
langsung.

2. LANDASAN TEORI
2.1 Sistem Informasi
Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan
prosedur dan dengan pendekatan komponen. Sistem

dengan pendekatan prosedur didefinisikan sebagai
kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai
tujuan
tertentu.
Contoh:
sistem
komputer
didefinisikan sebagai perangkat keras dan perangkat
lunak.
Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk
yang berguna bagi para pemakainya. Sistem
Informasi adalah suatu sistem yang tujuannya
menghasilkan informasi (Zakaria, dan Rusli, 2014).
Beberapa kata kunci dalam Sistem Informasi adalah :
1. Berbasis komputer dan berbasis sistem manusia dan
mesin. Berbasis komputer artinya perancang harus
memahami pengetahuan komputer dan pemrosesan
informasi, sedangkan sistem manusia dan mesin
adalah adanya interaksi antara manusia sebagai
pengelola dan mesin sebagai alat untuk memproses
informasi. Ada proses manual yang harus dilakukan
manusia dan ada proses yang terotomasi oleh mesin.
Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur atau
manual sistem.
2. Sistem basis data terintegrasi, yaitu adanya
penggunaan basis data secara bersama-sama
(sharing) dalam sebuah database manajemen sistem.
Mendukung operasi, artinya informasi yang diolah
dan dihasilkan digunakan untuk mendukung operasi
organisasi.
2.2 E-commerce
E-Commerce (bahasa inggris: Electronic commerce)
atau dalam bahasa Indonesia berarti berarti
perdagangan elektronik atau e-dagang adalah
penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang
dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet,
televisi, www, atau jaringan computer lainnya.
Penerapan electronic commerce bermula di awal
tahun 1970-an, dengan adanya inovasi semacam
electronic fund transfer (EFT). Saat itu tingkat
aplikasinya sangat terbatas pada perusahaanperusahaan besar, lembaga keuangan, dan segelintir
perusahaan kecil yang nekat. Lalu munculah
Elecronic Data Interchange (EDI), yang berkembang
dari transaksi keuangan ke pemrosesan transakasi lain
serta memperbesar jumlah perusahaan yang berperan
serta, mulai lembaga-lembaga keuangan hingga
perusahaan manufaktur,
ritel, layanan dan
sebagainya.
Aplikasi lainnya ikut menyusul yang memiliki
jangkauan dari perdagangan saham hingga system
reservasi perjalanan. Pada saat itu system tersebut
disebut aplikasi telekomunikasi yang nilai
strategisnya sudah dikenal secara umum. Dengan
adanaya komersialisasi internet di awal tahun 1990an, serta pesatnya pertumbuhan yang mencapai
hingga jutaan pelanggan potensial, maka munculah

istilah electronic commerce (e-Commerce) yang
aplikasinya berkembang pesat. (Zahara, 2013)
2.3 Jual Beli
Menurut Peter Salim dkk, jual beli didefinisikan
sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual
dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan
barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar
harga yang dijual (Salim, dan Salim, 2013).
2.4 Transaksi
Transaksi merupakan suatu kegiatan yang diakukan
seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap
harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah
ataupun berkurang. Misalnya menjual harta, membeli
barang, membayar hutang, serta membayar berbagai
macam biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup
(Liestiyowati, 2013).
2.5 Konfirmasi Pembayaran
Konfirmasi merupakan upaya yang dilakukan oleh
perusahaan untuk menguatkan dan memastikan
mengenai keputusan pembelian atau pembatalan dari
calon pelanggan. Konfirmasi pembayaran jika
pembeli sudah melakukan konfirmasi terima barang,
akan mendapatkan notifikasi di website.
2.6 Garansi
Garansi adalah suatu perjanjian krontraktual yang
mengharuskan produsen untuk memperbaiki atau
mengganti produk yang mengalami kerusakan selama
masa garansi. Baik konsumen maupun produsen
mendapatkan manfaat dari garansi. Bagi konsumen,
garansi melindungi dari membeli produk yang cacat,
dan bagi produsen, garansi membatasi klaim yang
tidak rasional dari konsumen. (Supriono dkk, 2014)
2.7 Replikasi Synchronous
Menurut Ramakrishnan dan Gehrke pada replikasi
synchronous terdapat dua teknik dasar
untuk
memastikan bahwa transaksi melihat nilai yang sama
tanpa memperhatikan copy objek mana yang mereka
akses. Kedua teknik tersebut yaitu teknik voting dan
teknik read-any write-all (Ramakrishnan dan Gehrke,
2003).
2.8 Replikasi Asynchronous
Menurut Ramakrishnan dan Gehrke pada replikasi
asynchronous dapat memecahkan masalah dari
replikasi
synchronous.
Sehingga
replikasi
asynchronous dapat diimplementasikan secara lebih
efisien dibanding replikasi synchronous sehingga hal
ini menjadi kompromi praktis yang dapat diterima
dalam banyak situasi (Ramakrishnan dan Gehrke,
2003).

3. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Dalam penyusunan tugas akhir memerlukan data
yang tepat dan akurat. Untuk memperoleh data yang
tepat dan akurat guna kesempurnaan sistem yang
akan dibuat, maka diperlukan tahapan penelitian
yaitu :
a. Observasi
Suatu metode penelitian dimana penulis langsung
mendatangi atau mengamati secara langsung
terhadap obyek penelitian yaitu toko komputer
Intermedia Purworejo agar memperoleh informasi
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
b. Wawancara
Metode penelitian ini adalah dengan melakukan
wawancara langsung dengan pihak perusahaan
tentang penyampaian informasi barang elektronik.
c. Studi Pustaka
Metode penelitian ini adalah untuk mendapatkan
konsep-konsep teoritis dengan cara menganalisa
data pada literatur (pustaka) dan bacaan lain yang
dapat membantu dalam pemecahan masalah dalam
menyusun proyek tugas akhir dengan permasalahan
yang diteliti.
d. Desain Interface
1. Input
Desain interface input data, di buat untuk
memperoleh data-data yang diperlukan agar
proses dapat memberikan hasil yang diinginkan.
Desain 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.
2. Proses
Dalam desain interface proses, dilakukan untuk
mengelola data yang telah dimasukkan agar
dapat menghasilkan keluaran. Dalam aplikasi ecommerce ini akan memiliki 3 proses yaitu
proses pemesanan, proses transaksi dan
verifikasi pemesanan.
3. Output
Dalam desain interface output terdapat laporan
transaksi dan laporan stok barang.
e. Implementasi
Pada tahap ini yaitu melakukan proses pembuatan
aplikasi sesuai dengan perencanaan dan desain
sistem yang telah dibuat dengan cara
menterjemahkan dari desain ke dalam kode-kode
atau script-script.
f. Pengujian
Pada tahap pengujian dilakukan dengan mencoba
semua fungsi yaitu memakai perangkat lunak
tersebut apakah sesuai dengan spesifikasi yang
dibutuhkan.

3.2 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 membangun aplikasi ecommerce tersebut.
3.3 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di toko komputer Intermedia
Purworejo dengan alamat di Ruko TBA Alun-Alun
No.101-102, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo,
Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan untuk
membantu penjualan komputer dengan mudah dan
efisien.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisa Sistem yang Sedang Berjalan
Penelitian ini dilakukan di toko komputer Intermedia
Purworejo dengan alamat di Ruko TBA Alun-Alun
No.101-102, Kec. Purworejo, Kabupaten Purworejo,
Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan untuk
membantu penjualan komputer dengan mudah dan
efisien.
Dalam melakukan pemesanan dilakukan melalui
telepon atau dating langsung ke toko dan dikirim oleh
karyawan toko komputer tersebut. Dalam pengiriman
pun di batasi hannya di dalam kota dan tidak
menerima pengiriman di luar kota.
Proses pembayaran di toko komputer Intermedia
dilakukan secara cash dan tidak menerima
pembayaran melalui debet atau kartu kredit.
4.2 Analisis Sistem yang Diusulkan
Alasan di buatnya aplikasi e-commerce secara online
ini
adalah
untuk
mempermudah
dalam
mempromosikan produk, memasarkan produk,
mempermudah dalam memproses laporan penjualan,
mempermudah dalam melakukan transaksi dan
mengefektifkan waktu konsumen tanpa harus dating
langsung ke toko.
Sistem yang dibangun adalah sistem yang akan
memberikan informasi tentang promosi dan penjulan
barang yang ada di toko komputer Intermedia melalui
website, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat
meningkatkan pelayanan dan penjualan pada toko
komputer Intermedia.
Alur proses transaksi penjualan pada sistem baru
yang pertama adalah konsumen mengunjungi website
toko komputer Intermedia kemudian konsumen
mencari produk yang diinginkan jika konsumen
sudah mendapatkan produk yang diinginkan dengan
jenis produk yang tersedia. Setelah menemukan
produk yang diinginkan, konsumen kemudian

melakukan pemesanan produk. Pemesanan produk
dilakukan dengan menentukan produk yang akan
dipesan, kemudian mengisi formulir pemesanan.
Sistem akan memunculkan informasi mengenai detail
produk termasuk di dalamnya jumlah yang harus
dibayar dan nomer rekening toko komputer
Intermedia.
Pengiriman barang menggunakan pihak ketiga
sebagai jasa pengiriman. Biaya pengiriman sudah
dicantumkan kedalam total yang harus dibayar oleh
konsumen, sehingga tidak ada pembayaran ongkos
kirimtambahan lainnya. Lamanya pengiriman barang
disesuaikan dengan tujuan pengiriman.
Sistem yang akan dibangun ini nantinya akan
digunakan oleh petugas kantor pusat, petugas kantor
cabang, pelanggan dan pengunjung dengan hak akses
yang akan dijelaskan sebagai berikut :
a. Petugas kantor pusat mempunyai hak penuh
dalam sistem ini.
b. Petugas kantor cabang mempunyai hak akses
sama seperti petugas kantor pusat kecuali
transaksi pembelian.
c. Pelanggan bisa melakukan pemesanan, melakukan
pembelian produk dan memberikan testimoni
produk.
d. Pengunjung hanya bisa melihat produk.
Di dalam sistem ini juga terdapat 5 master data yang
akan dijelaskan sebagai berikut :
a. Data pengguna digunakan oleh petugas dan
pelanggan dimana petugas menggukan untuk
menambah atau memperbaharui data petugas,
sedangkan pelanggan diperlukan untuk transaksi.
b. Data produk ini bisa dilakukan oleh petugas untuk
menambah, mengubah, dan menghapus data
produk, kategori, suplier, spesifikasi dan melihat
data stok.
c. Data kewilayahan di gunakan untuk menentikan
alamat dan ongkos kirim.
d. Data testimoni di gunakan member untuk
memberikan komentar produk.
Data laporan di gunakan petugas untuk membuat
laporan penjualan dan pembelian.
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5. PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang
dilakukan, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :
1. Dengan adanya website ini maka perusahaan dapat
memperluas pemasaran dan konsumen menjadi
lebih mudah mendapatkan informasi tentang
produk tanpa harus datang ke toko komputer
Intermedia.
2. Dengan adanya sistem penjualan online maka
perusahaan dapat memudahkan proses transaksi
yang selama ini sifatnya konvensional menjadi
lebih modern dengan tersedianya transaksi
online. Dimana pelanggan yang berada di luar
kota Purworejo tetap dapat melakukan transaksi
tanpa harus datang langsung ke toko komputer
Intermedia.
3. Dengan adanya website ini dapat mempermudah
dalam membuat laporan penjualan yang
sebelumnya masih manual.
5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat
beberapa saran guna membangun pembaca dari
tulisan ini, yaitu sebagai berikut :
a. Tempat studi kasus sebaiknya menggunakan
spesifikasi hardware yang memadai untuk
menggunakan sistem ini.
b. Perlu adanya penambahan beberapa transaksi
seperti kredit dan offline.
c. Menggunakan API untuk menentukan lokasi
pengiriman dan ongkos kirim.
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