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ABSTRACT 

Indah Kurniasari. 2010. DEVELOPING E-COMMERCE 

APPLICATION ON HANDPHONE SALES FINAL PROJECT. Diploma III 

Computer Program. Informatics Engineering. Faculty of Mathematic and Natural 

Sciences. Sebelas Maret University. 

Internet technology is one area in which has been very rapid grownly. 

There have been many sectors that apply this technology, one of them in the field 

of trade and commerce with the Internet emerged as the principal means, namely 

e-commerce. Company will be easier to serve and provide information to 

consumers using e-commerce. With so many e-commerce are expected to improve 

services in the form of information that will offer the product. The purpose of this 

final project is to develop a program that can provide transaction more easily as 

well as to give information to consumers to purchase goods using an online 

internet media.  

Accordance with the purposes of research, this study used data collection 

method. Methods were used in making web-based sales application that is by 

observation and literature study. The program was developed using PHP and 

MySQL was to manage the database. 

From the observation and literature study, it can be concluded that e-

commerce application has been created. The application of e-commerce 

applications mobile phone sales was expected to improve the promotion and sales 

of mobile phones as well to support economic growth by helping communities to 

achieve common prosperity. 

Keywords: e-commerce, handphone  
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ABSTRAK 

PEMBUATAN APLIKASI E-COMMERCE PENJUALAN 

HANDPHONE. Program Diploma III Ilmu Komputer, Teknik Informatika, 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

Teknologi internet merupakan salah satu bidang yang mengalami 

perkembangan sangat pesat. Telah banyak sektor yang menerapkan teknologi ini, 

salah satunya dalam bidang perdagangan muncul perdagangan dengan internet 

sebagai sarana utama, yaitu e-commerce. Perusahaan akan lebih mudah dalam 

melayani dan memberikan informasi kepada konsumen dengan menggunakan e-

commerce. Dengan banyaknya e-commerce diharapkan dapat meningkatkan 

pelayanan dalam bentuk informasi akan produk yang ditawarkan. Tujuan 

penelitian ini adalah membuat suatu program yang dapat memberikan kemudahan 

bertransaksi maupun informasi kepada konsumen untuk pembelian barang dengan 

menggunakan media internet secara online. 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam melakukan pembuatan aplikasi 

penjualan berbasis web yaitu dengan observasi dan studi pustaka. Program ini 

dibuat menggunakan PHP dan MySQL untuk mengatur databasenya. 

Dari hasil observasi dan studi pustaka, dapat disimpulkan bahwa aplikasi 

e-commerce yang dibuat. Pembuatan aplikasi e-commerce penjualan handphone 

yang diharapkan dapat meningkatkan promosi dan penjualan handphone serta 

mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cara membantu masyarakat untuk 

meraih kesejahteraan bersama. 
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“Dont't delay the work until tomorrow...” 

“Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mampu 

memberikan manfaat pada orang lain“ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, seiring 

dengan kebutuhan manusia yang juga terus bertambah. Teknologi memegang 

peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Cara untuk meningkatkan 

usaha suatu perusahaan ialah dengan cara membangun teknologi yang baik, maka 

siapa saja yang dapat menguasai teknologi dia akan tampil survive dalam 

persaingan yang semakin kuat.  

Teknologi internet merupakan salah satu bidang yang mengalami 

perkembangan sangat pesat. Telah banyak sektor yang menerapkan teknologi ini, 

salah satunya dalam bidang perdagangan lalu muncul perdagangan dengan 

internet sebagai sarana utama, yaitu e-commerce. Implementasi e-commerce 

dalam dunia bisnis salah satunya masalah dengan banyak bermunculan situs–situs 

penjualan secara online atau berbasis web. Hal ini menbawa kita dalam budaya 

baru dalam melakukan transaksi yang tidak lagi konvensional, melainkan 

membawa kita kepada transaksi dunia maya. Disadari atau tidak menerapkan e-

commerce ini telah berdampak pada efisiensi dan efektivitas transaksi, serta dapat 

mengangkat produk atau citra dari perusahaan yang menerapkan konsep tersebut.  

Perusahaan akan lebih mudah dalam melayani dan memberikan informasi 

kepada konsumen dengan menggunakan e-commerce. Dengan banyaknya e-

commerce diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam bentuk informasi 

akan produk yang ditawarkan. Perusahaan membutuhkan media internet untuk 

mempermudah konsumen mengetahui barang yang dipasarkan. Dengan 

penawaran ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dengan cara 

membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan bersama. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan yang dibahas adalah “Bagaimana pelanggan dapat 

melakukan transaksi secara online dengan menggunakan teknologi internet”. Agar 

pembeli atau pelanggan dapat menikmati layanan ini dan akan mendapatkan 

informasi dengan cepat dan akurat karena data yang diakses melalui jaringan 

internet. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang diambil yaitu transaksi penjualan, informasi produk, 

dan pemesanan barang secara online. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah membuat suatu program yang dapat 

memberikan kemudahan bertransaksi maupun informasi kepada konsumen untuk 

pembelian barang dengan menggunakan media internet secara online. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Penulis 

Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah agar 

bisa direalisasikan dengan baik dan menyiapkan diri dalam menghadapi 

tantangan dunia kerja. 

2. Perusahaan 

Dengan dibuatnya aplikasi baru ini diharapkan mempermudah proses 

transaksi penjualan handphone dengan menggunakan media internet, 

meningkatkan mutu pelayanan dan meminimalkan kesalahan baik dalam 

jumlah maupun kondisi serta dapat memberikan informasi yang cepat dan 

akurat mengenai perusahaan ini. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian, diamati dan dicatat. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 

dari objek penelitian. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan pembuatan aplikasi 

penjualan berbasis web yaitu: 

a. Observasi 

Dengan melakukan pengamatan dan pencatatan data yang ada 

untuk memperoleh hasil sesuai dengan sasaran. 

b. Studi Pustaka 

Untuk mendapatkan data-data yang sifatnya teoritis yaitu dengan 

cara membaca literature yang relavan dengan pengamatan yang 

penulis lakukan. 

3. Perancangan Sistem 

Aplikasi e-commerce penjualan handphone dibuat berbasis web 

dengan menggunakan app-serv dengan database mysql dan apache 

sebagai web servernya. Inti dari sistem ini adalah memberi 

kemudahan berupa informasi tentang penjualan handphone dan 

pengolahan data penjualan handphone. 
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Proses perancangan diperlukan untuk menghasilkan suatu 

rancangan sistem dengan baik, karena dengan adanya rancangan yang 

tepat akan menghasilkan sistem yang stabil dan mudah untuk 

dikembangkan dimasa mendatang. Proses perancangan aplikasi e-

commerce dilakukan dengan cara membuat conteks diagram, data flow 

diagram, entity relationship diagram, dan mendesain sistem. 

4. Evaluasi Program 

Evaluasi dilakukan dengan cara pengujian aplikasi yang telah 

selesai dibuat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang 

telah dibuat sudah benar, sesuai dengan yang diharapkan dan dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. Program ini tidak bisa dijalankan pada 

browser internet explorer. 

1.7 Sistematika Penulisan 

  Adapun sistematika penyusunan laporan tugas akhir adalah sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menyajikan berbagai teori mengenai website, e-commerce, 

internet, www, basis data, contexs diagram, DFD, ERD, CSS, web programing, 

sistem pengelola basis data. 
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BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini dijelaskan tentang analisa dan desain sistem yang meliputi 

perangkat pendukung sistem baik software maupun hardware, ERD, tabel relasi 

antar tabel, context diagram, DFD, rancangan database. 

BAB III : IMPLEMENTASI PROGRAM 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi program dengan cara 

pengoperasian program. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sebagai masukan terhadap apa 

yang telah dijelaskan sebelumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Website 

Website adalah suatu media publikasi elektronik yang terdiri dari halaman- 

halaman web (web page) yang terhubung satu dengan yang lain menggunakan 

link yang dilekatkan pada suatu teks atau gambar. Website dibuat pertama kali 

oleh Tim Barners Lee pada tahun 1990. Website dibangun dengan menggunakan 

bahasa Hypertext Markup Language (HTML) dan memanfaatkan protokol 

komunikasi Hypertext Transfer Protocol (HTTP) yang terletak pada application 

layer pada referensi layer OSI. Halaman Website diakses menggunakan aplikasi 

yang disebut internet browser.  

Menurut Jasmadi (2008), fungsi dari Website adalah : 

1. Fungsi Komunikasi 

Website berfungsi sebagai media komunikasi antara pembuat/pemilik dengan 

pengunjung atau pengunjung dengan pengunjung lain. Komunikasi dilakukan 

dengan menggunakan aplikasi web messanger, web forum, web chat, webmail, 

dan lain sebagainya. 

2. Fungsi Informasi 

Website berfungsi untuk menyediakan informasi bagi pengunjung. 

3. Fungsi Hiburan 

Website menjadi sarana hiburan, menyediakan layanan online game, video 

streaming, music streaming, dan lain sebagainya. 

4. Fungsi Transaksi 

Website berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan transaksi bisnis seperti : 

online order, pembayaran menggunakan kartu kredit, pembayaran dengan e-gold, 

dan sebagainya. 
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 2.2 E-commerce 

E-commerce adalah pertukaran yang dimediasi oleh teknologi antara 

beberapa kelompok (Individual atau Organisasi) secara elektronik berbasiskan 

aktivitas intraorganisasional atau interorganisasional yang memfasilitasi 

pertukaran tersebut. 

E-commerce dapat didefinisikan dalam beberapa perspektif antara lain: 

1. Perspektif Komunikasi 

Pada perspektif ini e-commerce merupakan kemampuan untuk 

menyampaikan produk, jasa, informasi atau pembayaran via network seperti 

internet atau www. 

2. Perspektif Interface 

E-commerce melibatkan aneka informasi dan pertukaran transaksi. 

3. Perspektif Proses Bisnis 

E-commerce melibatkan aktifitas yang secara langsung mendukung 

perdagangan secara elektronik dengan menggunakan koneksi network. 

4. Perspektif Online 

E-commerce adalah lingkungan elektronik yang memungkinkannya untuk 

membeli dan menjual produk, jasa dan informasi pada internet. 

5. Perspektif Struktural 

E-commerce melibatkan banyak media seperti data, teks, web page, internet, 

telephone dan internet dekstop video. 

6. Perspektif Pasar 

E-commerce merupakan network dengan jangkauan dunia. 
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2.3 Internet  

Internet adalah jaringan dari ribuan jaringan dan jutaan komputer (disebut 

host) yang menghubungkan bisnis, institusi pendidikan, organisasi pemerintahan 

dan individu. Internet menyediakan sekitar 550-600 juta orang diseluruh bagian di 

dunia dengan pelayanan seperti email, newsgroup, belanja, riset, instant 

messaging, musik, video dan berita. Tidak ada satu organisasi yang mengontrol 

internet atau bagaimana internet berfungsi. Internet juga tak dimiliki oleh seorang 

pun. Kata internet sendiri sebenarnya berasal dari kata internet work atau koneksi 

antara dua atau lebih jaringan komputer. 

2.4  WWW 

World Wide Web atau www adalah salah satu pelayanan paling populer yang 

disediakan oleh internet yang menyediakan akses lebih dari 6 miliar halaman web 

yang diciptakan oleh bahasa pemograman yang disebut HTML dan dapat 

mengandung teks, grafik, audio, video dan objek-objek lainya seperti hyperlinks 

yang memungkinkan pengguna berpindah dari satu halaman kehalaman lainnya. 

Jika dilihat dari proses kerjanya www dapat dibagi menjadi beberapa 

komponen sebagai berikut: 

1. Protocol adalah media yang distandarkan untuk dapat mengakses 

komputer kedalam jaringan. Www memiliki standar protokol yang 

bernama HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

2. Address merupakan alamat yang berkaitan dengan penamaan sebuah 

komputer yang sering disebut nomor IP, akan tetapi dengan perkembangan 

jaman dibentuklah metode baru yang bernama domain name, sehingga 

nomor IP tersebut digantikan dengan sebuah alamat yang dinamakan URL 

(Uniform Resourse Locator). 
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3. HTML yaitu salah satu bahasa scripting yang dapat menghasilkan 

halaman Website sehingga halaman tersebut dapat diakses pada setiap 

komputer pengakses (client). 

4. Dari beberapa komponen yang berkaitan dengan www diatas dapat 

dijelaskan dengan penggambaran seperti berikut : 

http://www.mipa.uns.ac.id/~cs/index.html 

keterangan: 

http   : protokol 

www.mipa.uns.ac.id : URL 

~cs   : account/client 

index.html  : halaman web HTML 

Terdapat dua komponen utama dalam sebuah Website, yaitu: 

1. Web  Server 

Web server merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak. Aplikasi web 

server ini dijalankan pada sebuah komputer yang disebut dengan server. 

Web server adalah salah satu jenis perangkat lunak yang menyediakan 

layanan halaman (dokumen) web yang dapat diakses diseluruh dunia 

melalui internet. Web server akan melayani permintaan akses halaman 

web dengan bantuan protokol komunikasi terutama HTTP. 

Salah satu contoh platform tersebut adalah apache. Apache adalah 

aplikasi server web yang tersedia secara gratis dan disebarkan dengan 

lisensi open source.  Apache web server merupakan tulang punggung dari 

word wide web (www). Apache tersedia bagi bermacam-macam sistem 

operasi, seperti UNIX. 

2. Web Browser 

Web browser adalah perangkat lunak (software) yang digunakan 

untuk menampilkan dokumen HTML. Perangkat lunak ini dioperasikan 
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pada komputer pengguna diseluruh dunia. Web browser akan membantu 

pengguna mengakses halaman web yang disediakan oleh sebuah web 

server serta membantu dalam hal navigasi. Pada saat ini ada beberapa 

browser yang dikembangkan oleh berbagai vendor (penyalur suatu 

perangkat baik hardware maupun software), antara lain internet explorer 

yang dikembangkan oleh Microsoft dan yang dikembangkan oleh 

netscape, serta beberapa web browser yang lain. 

2.5 Basis Data 

Basis data merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan data dari 

sistem. Menurut Fathansyah (2001) penggunaan basis data secara umum memiliki 

beberapa objektif, yaitu kecepatan dan kemudahan pengolahan data, efisiensi 

ruang penyimpanan, keakuratan data, ketersediaan data dan meningkatkan 

keamanan, kelengkapan data dan mendukung kebersamaan dalam pemakaian. 

2.6 Context Diagram 

Menurut Andri Kristanto (2003), context diagram adalah sebuah diagram 

sederhana yang menggambarkan hubungan antara entity luar, masukan dan 

keluaran dari sistem. Context diagram dipresentasikan dalam lingkaran tunggal 

untuk mewakili keseluruhan sistem. 

2.7 DFD 

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang 

memungkinkan professional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu 

jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data baik 

secara manual maupun komputerisasi. Data Flow Diagram (DFD)  ini digunakan 

untuk menjelaskan aliran informasi dan transformasi data yang bergerak dari 

pemasukan data hingga keluaran (Oetomo, 2002). Berikut ini merupakan 

beberapa simbol yang digunakan dalam pembuatan Data Flow Diagram (DFD). 
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Tabel 2.1 Tabel Simbol dalam DFD (Oetomo, 2002) 

 Entitas, yang dilambangkan dengan 

kotak, disebut juga sumber atau tujuan 

data. Setiap entitas harus diberi nama 

dengan suatu kata benda. Entitas bisa 

berupa seseorang, departemen, sebuah 

mesin atau lainnya. 

 Proses yang menyajikan apa yang 

dikerjakan dengan data, setiap proses 

mempunyai input satu atau lebih. 

 Aliran data, disajikan dengan jalur yang 

menghubungkan sistem dan interface 

antar sistem. 

 Penyimpanan data (Data Store) ke dalam 

database. 

  

2.8 ERD 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah diagram yang berisi komponen-

komponen. Himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing 

dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia 

nyata (Fathansyah, 2001). 

Berikut merupakan beberapa simbol yang digunakan dalam pembuatan ERD: 
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Tabel 2.2 Simbol dalam ERD (Fathansyah, 2001) 

 Entity, yang dilambangkan dengan 

kotak, disebut juga sumber atau tujuan 

data. Setiap entitas harus diberi nama 

dengan suatu kata benda. Entity bisa 

berupa seseorang, departemen, sebuah 

mesin atau lainnya. 

 Relationship, dilambangkan persegi 

empat yang menunjukkan adanya relasi 

atau hubungan dari beberapa entitas yang 

ada. 

 Atribut dilambangkan oval yang 

menunjukkan keterangan nyata dari 

masing-masing entitas. 

Berikut merupakan beberapa simbol yang digunakan dalam pembuatan ERD: 

Tabel 2.3 Simbol dalam ERD (literature) 

 Week entity, dilambangkan dengan 

kotak bergaris dua. Week entity adalah 

entitas-entitas yang keberadaannya 

tergantung dari relasi terhadap entitas 

lain 

 Sustaining relationship, dilambangkan 

persegi empat bergaris dua. Sustaining 

relationship adalah relationship yang 

menghubungkan weak entity dengan 

entity. 

Disadur dari Simbol dalam ERD pada wikipedia (2009) 

pada 27  Juli 2010 
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2.9 CSS 

Cascading Style Sheets (CSS) adalah suatu bahasa stylesheet yang 

digunakan untuk mengatur tampilan suatu dokumen yang ditulis dalam bahasa 

markup. Penggunaan yang paling umum dari CSS adalah untuk memformat 

halaman web yang ditulis dengan HTML dan XHTML. Walaupun demikian, 

bahasanya sendiri dapat dipergunakan untuk semua jenis dokumen XML 

termasuk SVG dan XUL. Spesifikasi CSS diatur oleh World Wide Web 

Consortium (W3C). 

CSS digunakan oleh penulis maupun pembaca halaman web untuk 

menentukan warna, jenis huruf, tata letak, dan berbagai aspek tampilan dokumen. 

CSS digunakan terutama untuk memisahkan antara isi dokumen (yang ditulis 

dengan HTML atau bahasa markup lainnya) dengan presentasi dokumen (yang 

ditulis dengan CSS). Pemisahan ini dapat meningkatkan aksesibilitas isi, 

memberikan lebih banyak keleluasaan dan kontrol terhadap tampilan, dan 

mengurangi kompleksitas serta pengulangan pada stuktur isi. 

2.10 Web Programming 

Software yang menurut Bunafit Nugroho (2005), PHP (Hypertext  

PrePocessor) adalah sebuah bahasa pemrograman yang berbentuk scripting. 

Sistem kerja ini adalah interpreter bukan sebagai compiler. Bahasa interpreter 

adalah bahasa yang script-script program tidak harus diubah kedalam bentuk 

source code. Sedangkan bahasa compiler adalah bahasa yang akan mengubah 

script-script program kedalam source code, selanjutnya dari bentuk source code 

akan dirubah menjadi object code, bentuk dari object code akan menghasilkan file 

yang lebih kecil dari file mentah sebelumnya. Selanjutnya akan berubah menjadi 

sebuah program yang siap dijalankan tanpa adanya program bantu pembuatnya, 

sehingga hasil dari bahasa pemrograman yang berbentuk compiler akan 

membentuk sebuah program yang berstatus sebagai program EXE yang dapat 

dieksekusi tanpa adanya bantuan dari program pembuatnya. 
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Dengan PHP maka perbaikan dan update suatu Website menjadi lebih 

mudah. Proses update data dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang 

dibuat dengan menggunakan script PHP. Beberapa keunggulan program PHP 

yang lain adalah:  

1. PHP memiliki tingkat akses yang lebih cepat. 

2. PHP memiliki tingkat akses lifecycle yang tinggi, sehingga selalu 

mengikuti perkembangan teknologi internet. 

3. PHP memiliki tingkat keamanan yang tinggi. 

4. PHP mampu beroperasi di beberapa server yang ada, seperti 

apache, Microsoft IIS, PWS, AOL server, phttpd, fhttpd dan 

xitami. 

5. PHP mampu beroperasi di sistem operasi linux sebagai platform 

sistem operasi utama bagi php. Namun demikian, php juga mampu 

berjalan di FreeBSD, unix, solaris, Windows dan lainnya. 

6. PHP merupakan bahasa pemrograman yang bersifat free atau 

gratis. 

Seperti pada pemrograman-pemrograman lainnya, PHP memiliki 

beberapa aturan penulisan yang harus diketahui sebelumnya, yaitu 

bagaimana memulai dan mengakhiri program PHP. 

Menurut Betha Sidik (2004) HTML (Hypertext Markup Language) yaitu 

salah satu bahasa scripting yang dapat menghasilkan halaman Website sehingga 

halaman tersebut dapat diakses setiap komputer pengakses (client). Dokumen 

HTML merupakan dokumen yang disajikan dalam browser web surfer. Dokumen 

ini umumnya berisi informasi ataupun interface aplikasi dalam internet.  
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2.11 Sistem Pengelola Basis Data 

Menurut Bunafit Nugroho (2004), server basisdata yang memiliki 

kemampuan yang baik Oracle dan PostgreSQL. Sedangkan server, basis data 

yang paling digemari kalangan programmer web adalah MySQL. 

MySQL merupakan software yang bersifat open source, sesuai dengan 

namanya, bahasa standart MySQL adalah SQL. SQL adalah singkatan dari 

Structured Query Language dan sering disebut squel. SQL mulai dikembangkan 

pada akhir tahun 70-an di laboratorium IBM, Sanjose, California. Sedangkan 

MySQL Front merupakan software yang digunakan untuk memudahkan dalam 

me-manage database yang dibuat, baik dalam penambahan table, record dan field 

maupun menghapus dan mengedit database yang ada. SQL adalah bahasa yang 

digunakan untuk berkomunikasi dengan database.  

Pernyataan-pernyataan SQL digunakan untuk melakukan beberapa tugas 

seperti update data pada database, atau menampilkan data dari database. 

Beberapa software RDBMS (Relational Database Management Systems) dan 

dapat menggunakan SQL, seperti Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server. Setiap 

software database mempunyai bahassa perintah/sintaks yang berbeda, namun 

pada prinsipnya mempunyai arti dan fungsi yang sama. Menurut Imansyah 

(2003), perintah-perintah yang digunakan pada bahasa SQL antara lain : 

1. Select digunakan untuk menampilkan data sesuai kriteria yang kita 

tentukan. 

2. Create digunakan untuk membuat tabel baru. 

3. Insert untuk menyisipkan atau menambah baris pada tabel. 

4. Update digunakan untuk mengupdate atau merubah isi data dalam 

tabel. 

5. Delete digunakan untuk menghapus baris/record data dalam tabel.  
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

3.1 Peralatan yang Diperlukan 

Dalam pembangunan aplikasi e-commerce penjualan handphone yang 

berbasis PHP dan MySQL, terdapat beberapa perangkat lunak dan perangkat keras 

yang digunakan untuk mendukung proses pembuatan aplikasi, yaitu: 

1. Hardware 

Hardware yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi e-commerce 

penjualan handphone oleh penulis adalah laptop dengan spesifikasi 

minimal sebagai berikut: 

a. Intel Celeron 

b. RAM 512 

c. Harddisk 80 Gb 

2. Software  

Software yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi e-commerce 

penjualan handphone adalah 

a. Apache 2.2 

b. MySQL 

c. Macromedia Dreamweaver CS3 

d. Adobe Photoshop CS3 

3.2 Analisa Data 

Berdasarkan data-data yang diperoleh, maka data tersebut dapat dijadikan 

referensi dalam pembangunan aplikasi e-commerce. Berdasarkan data yang 

terkumpul kemudian dapat dilakukan analisa sistem dan dilakukan proses 

pembangunan aplikasi e-commerce.  
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3.3 ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD (Entity Relationship Diagram) ditunjukkan pada Gambar 3.1 

pelanggan

produk

kelamin

alamat

nama

id_plg

Kd_pos

Email

Tlp

userID

No_fax

passID

stok

id_produk

No_hp

memesan

nama

id_kategori

File_gambar

deskripsi

warna

harga

Id_prov

Id_kategori Nm_kategori

Id_prov

Nm_prov

Ongkos_kirim

Id_pesanan

No_pesan

Id_plg

tanggal

jam

Status_bayar

Unik_transfer

Id_produk

jumlah

harga

kota

Status_pesan

hemat

n

n

1

n

n

1

n1

kategori

memiliki

memilikipropinsi

Gambar 3.1 ERD (Entity Relationship Diagram) 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



34 

 

 

 

3.4 Relationship (Relasi Antar Tabel) 

Tabel yang saling berelasi dalam aplikasi e-commerce penjualan handphone. 

Relasi antar tabel ditunjukkan pada Gambar 3.2 

pelanggan

PK Id_plg

      userID

      passID

      nama

      alamat

      email

      kelamin

      kd_pos

      id_prov

      tlp

      no_fax

no_hp

       Status_pesan
produk

PK  id_produk

       nama

       id_kategori

       warna

       deskripsi

       stok

       file_gambar

       harga

hemat

admin

PK userID

      passID

Kontak

      nama

      email

      komentar

      

pemesanan

PK  id_pesanan

 no_pesan

Id_plg

       tanggal

       jam

status_bayar

unik_transfer

id_produk

jumlah

harga

propinsi

PK  id_prov

       nm_prov       

ongkos_krim

konfirmasi

PK  id_konf

no_pesan

       jumlah_bayar

bank_asal

       rek_asal

       atas_nama

rek_tujuan

tgl_transfer

file_transfer

type

keterangan

Kategori

      id_kategori

      nm_kategori

      

 

Gambar 3.2 Relationship (Relasi Antar Tabel) 

 

3.5 Rancangan Database 

Rancangan Database untuk pembuatan aplikasi e-commerce penjualan adalah 

sebagai berikut: 

1. Tabel Administrator 

Tabel admin digunakan untuk menyimpan data username dan password 

untuk program autentifikasi. Program autentifikasi ini mempunyai fungsi sebagai 

gerbang login masuk pada sistem (disebut  Control Panel). Struktur tabel admin 

digambarkan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Tabel Admin 

Field Tipe Length Keterangan 

UserID Varchar 30 Primary key 

PassID Varchar 45 - 
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2. Tabel Kategori 

Tabel kategori digunakan untuk membedakan jenis-jenis handphone. 

Struktur tabel kategori digambarkan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Tabel Kategori 

Field Tipe Length Keterangan 

Id_kategori Varchar 3 Primary key 

Nm_kategori Enum „LG', Nokia' 

'Sony Ericsson', 

'Motorola', 

'Samsung',' 

- 

 

3. Tabel Keranjang 

Tabel keranjang digunakan untuk menyimpan data-data barang yang 

dipilih saat transaksi. Struktur tabel keranjang digambarkan pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Tabel Keranjang 

Field Tipe Length Keterangan 

Id_keranjang Int 11 Primary key, 

Auto Increment 

Id_produk Varchar 6 - 

Jumlah Int 3 - 

Tanggal Date 8 - 

Jam Time 6 - 

Id_plg Varchar 6 - 
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4. Tabel Konfirmasi 

Tabel konfirmasi digunakan untuk mengecek pembayaran dalam transaksi 

penjualan. Struktur tabel konfirmasi digambarkan pada Tabel 3.4 

Tabel 3.4 Tabel Konfirmasi 

Field Tipe Length Keterangan 

Id_konf Int 11 Primary key, 

Auto Increment 

No_pesan Varchar 17 - 

Jumlah_bayar Int 11 - 

Bank_Asal Varchar 20 - 

Rek_Asal Varchar 20 - 

Atas_Nama Varchar 30 - 

Rek_Tujuan Varchar 20 - 

Tgl_Transfer Date 8 - 

File_transfer Varchar 30 - 

Type Varchar 30 - 

Keterangan Text - - 

 

5. Tabel Kontak 

Tabel kontak digunakan untuk melihat kontak person dan bisa juga untuk 

menyimpan data kritik dan saran, karena pada web e-commerce ini tidak diberikan 

guestbook untuk menampung data komentar. Struktur tabel kontak digambarkan 

pada Tabel 3.5 
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Tabel 3.5 Tabel Kontak 

Field Tipe Length Keterangan 

Nama  Varchar 30 - 

Email  Varchar 30 - 

Komentar  Text  - - 

 

6. Tabel Pelanggan 

Tabel pelanggan digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang akan 

membeli handphone. Data pelanggan meliputi data-data pribadi. Struktur tabel 

pelanggan digambarkan pada Tabel 3.6 

Tabel 3.6 Tabel Pelanggan 

Field Tipe Length Keterangan 

Id_plg Varchar 6 Primary key 

Nama  Varchar 30 - 

Kelamin  Enum „Wanita‟, „Pria‟ - 

Alamat  Varchar 100 - 

Kota Varchar 20 - 

Kd_pos Int 5 - 

Id_prov Varchar 4 - 

Email  Varchar 30 - 

Tlp  Int 12 - 

No_hp Int 12 - 

No_fax Int 12 - 
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Status_Pesan Enum „Order‟,‟Free‟ - 

UserID  Varchar 30 - 

PassID Varchar 45 - 

 

7. Tabel Pemesanan  

Tabel pemesanan digunakan untuk menyimpan semua data yang 

sebelumnya berada didalam tabel keranjang. Data yang diinput ke dalam tabel 

pelanggan memiliki ketentuan apabila proses transaksi dan data pelanggan telah 

diisi dengan lengkap. Struktur tabel pemesanan digambarkan pada Tabel 3.7 

Tabel 3.7 Tabel Pemesanan 

Field Tipe Length Keterangan 

Id_pesanan Int 11 Primary key 

No_pesan Varchar 17 - 

Id_plg Varchar 6 - 

Tanggal  Date  8 - 

Jam  Time  6 - 

Status_bayar Enum „Pesan‟,”Lunas‟,‟Gagal‟ - 

Unik_transfer Char 2 - 

Id_produk Varchar 11 - 

Jumlah  Int 3 - 

Harga  Int 11 - 
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8. Tabel Produk 

Tabel produk digunakan untuk menyimpan data handphone yang dijual 

pada aplikasi e-commerce. Struktur tabel produk digambarkan pada Tabel 3.8 

Tabel 3.8 Tabel Produk 

Field Tipe Length Keterangan 

Id_produk Int 11 Primary key 

Id_kategori Varchar 3 - 

Nama  Varchar  30 - 

Deskripsi  Text  - - 

Stok  Int 3 - 

File_gambar Varchar  20 - 

Warna  Varchar  20 - 

Harga  Int 15 - 

Hemat  Int 3 - 

 

9. Tabel Provinsi  

Tabel provinsi digunakan untuk mengetahui berapa biaya untuk ongkos 

pengirimannya. Struktur tabel provinsi digambarkan pada Tabel 3.9 

Tabel 3.9 Tabel Provinsi 

Field Tipe Length Keterangan 

Id_prov Varchar  4 Primary key 

Nm_prov Varchar 30 - 

Ongkos_kirim Int 10 - 
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3.6 Analisa Sistem 

1. Context Diagram  

Context diagram pada sistem pembangunan aplikasi e-commerce 

handphone ditunjukkan pada Gambar 3.3  

SISTEM 

E-COMMERCE 

HANDPHONE
ADMIN PELANGGAN

1

2

3

4

PENGUNJUNG

5 6

 

Gambar 3.3 . Diagram Context 

Keterangan : 

1. -  UserID, PassID 

- Id_plg 

- Id_produk, data_produk_baru 

- Id_prov, data_prov_baru 

- Id_pemesanan 

- Id_konfirmasi, 

data_konfirmasi_baru 

 

2.  - Informasi login 

- Data pelanggan 

- Data produk 

- Data transaksi 

- Data konfirmasi 

 

 

3. – UserID, PassID 

- Id_produk, jumlah 

- Data konfirmasi 

- Komentar 

 

4. - Id_pemesanan 

 

5. - Data registrasi 

- Komentar 

 

6. Id_plg 
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2. Data Flow Diagram (DFD) 

a. Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 ditunjukkan pada Gambar 3.4 

ADMIN

ADMIN

userID, passID

userID, passID

Konfirmasi login

PELANGGAN

Id_plg

Id_plg

Data_plg

Id_produk, 

Data_produk_baru

PRODUK
Data_produk_baru

Data_produk

Id_prov, 

data_prov_baru
PROPINSI

Data_prov_baru

Data_prov

Id_pemesanan
PEMESANAN

Id_pesanan

Data_pesanan

PRODUK

KONFIRMASI

Id_konfirmasi,

Data_konfirmasi_baru

Id_nama, harga

Id_pesanan, id_produk, 

jumlah

Data konfirm

Data_konfirmasi_baru

PENGUNJUNG

Data register

Data register

id_plg

Id_plg

PELANGGAN

userID,

passID

userID, passID

Konfirmasi login Konfirmasi login

Id_produk, jumlah

Data konfirmasi

KATEGORI

Data produk

Data

kategori

Data 

propinsi

Data konfirmasi

Id_konfirmasi

Id_plg,

Id_produk,

jumlah

Id_pemesanan

Komentar

Komentar

KONTAK

Komentar

Id_pemesanan

0.1

LOGIN 

ADMIN

0.2

MANAGE 

PELANGGAN

0.3

MANAGE 

PRODUK

0.4

MANAGE 

PROPINSI

0.5

LIHAT 

TRANSAKSI

0.6

MANAGE 

KONFIRMASI

0.7

REGISTER

0.8

LOGIN 

PELANGGAN

0.9

PEMESANAN

0.10

MANAGE 

KONTAK

 

Gambar 3.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 0 

 

b. Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses Manage Produk 

Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses Manage Produk 

ditunjukkan pada Gambar 3.5 
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ADMIN

Kategori

Produk

Data Produk Baru Data  Kategori

Data Produk Ubah

Id Produk Data Produk 

Baru

Data Produk Baru

Data Kategori

3.1

TAMBAH 

DATA

3.2

UBAH DATA

 

Gambar 3.5 Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses Manage 

Produk 

 

c. Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses Manage Propinsi 

Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses Manage Propinsi 

 ditunjukkan pada Gambar 3.6 

ADMIN

Propinsi

Data propinsi baru
Data Propinsi baru

Id propinsi, Data propinsi baru Data Propinsi baru

4.1

TAMBAH 

PROPINSI

4.2

UBAH 

PROPINSI
 

Gambar 3.6 Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses Manage 

Propinsi 

 

d. Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses Register 

Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses Register ditunjukkan 

pada Gambar 3.7 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3 

 

 3 

PENGUNJUNG

PELANGGAN

Data pelanggan 

Konfirmasi

PELANGGAN
Data Pelanggan

Data Pelanggan

7.1
PENGISIAN 

DATA 

PELANGGAN

7.2

REGISTRASI

 

Gambar 3.7 Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses Register 

 

e. Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses Pemesanan 

Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses Pemesanan ditunjukkan 

pada Gambar 3.8 

PELANGGAN

Pemesanan

Kategori

Produk
Data Pesanan

Data Pesanan

Data Kategori

Data Pemesanan

Konfirmasi
Data konfirmasi

Data_konfirmasi

Id_ Konfirmasi

Data produk

Id_pemesanan

9.1

PEMESANAN

9.2

KONFIRMASI 

PEMBAYARAN

 

Gambar 3.8 Data Flow Diagram (DFD) level 1 Proses Pemesanan 

 

3.7 Rancangan Desain Sistem 

1. Rancangan Desain Halaman Utama 

Halaman utama merupakan halaman yang pertama kali akan tampil ketika 

sistem dijalankan dalam web browser. Rancangan halaman utama dapat dilihat 

pada Gambar 3.9 
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Link Link Link Link Link Link 

Header 

 

Isi Halaman Utama 

Login 

Pelanggan 

 

Footer 

 

Gambar 3.9 Rancangan Desain Halaman Utama 

2. Rancangan Desain Halaman Login Admin 

Halaman login admin merupakan halaman untuk masuk kedalam halaman 

admin. Rancangan halaman login  admin dapat dilihat pada Gambar 3.10 

Header  

 

 

Login Administrator 

 

 

Footer 

 

Gambar 3.10  Rancangan Desain Halaman Login Admin 

3. Rancangan Desain Halaman Admin 

Halaman admin merupakan halaman yang hanya dapat diakses oleh orang 

yang bertugas mengelola aplikasi e-commerce saja dan telah terdaftar sebagai 

admin dalam sistem ini. Halaman ini digunakan untuk mengelola hal-hal yang 
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berkaitan dengan aplikasi e-commerce. Rancangan halaman admin dapat dilihat 

pada Gambar 3.11 

Link Link Link 

Header 

 

Menu 

 

Isi Halaman Utama Administrator 

 

Footer 

Gambar 3.11 Rancangan Desain Halaman Admin 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI PROGRAM 

4.1 Deskripsi Sistem 

Dengan adanya internet, kegiatan perdagangan pun mengalami perkembangan, 

yaitu dengan adanya penjualan produk secara online. Hal ini sudah merambah 

keberbagai bisnis didunia.  

Pada halaman pengunjung, pengunjung dapat mengakses info produk yang 

dihasilkan, mendaftar sebagai pelanggan dan juga dapat memperoleh informasi 

lainnya. Pengunjung yang sudah terdaftar sebagai pelanggan dapat login ke 

halaman pelanggan dan dapat melakukan pemesanan produk, melihat daftar 

transaksi dan konfirmasi pemesanan. Sedangkan pada halaman administrator 

berfungsi sebagai control website dan manajemen pesanan pada website penjualan 

handphone ini. 

4.2 Cara Menjalankan Program 

Aplikasi e-commerce penjualan handphone ini terbagi menjadi tiga kategori, 

yaitu administrator, pelanggan dan pengunjung. Administrator adalah pengontrol 

website, admin mempunyai hak akses penuh kedalam website ini termasuk 

mengubah data produk atau menghapusnya serta mengubah menu-menu yang ada 

dalam website. Untuk masuk dalam menu admin ini administrator harus 

mengetikkan destination folder URL address-nya, yaitu dengan menambahkan 

../admin/login. dalam mengetikkan URL ini dilakukan secara manual dikarenakan 

untuk lebih mengamankan posisi administrator dengan tidak menampilkan secara 

langsung form administrator login dalam halaman website. Pelanggan adalah 

pengunjung yang sudah mendaftarkan diri dalam website ini. Pelanggan dapat 

melakukan login dan memulai transaksi pembelian. Sedangkan pengunjung 

adalah orang yang hanya melihat-lihat saja website ini atau pengunjung yang baru 

mengakses halaman website ini dan ingin mendaftar menjadi pelanggan. 
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4.3 Struktur dan Desain Program 

Struktur dan desain pembangunan aplikasi e-commerce penjualan handphone 

adalah sebagai berikut. 

1. Halaman Utama 

Tampilan utama saat pelanggan mengetikkan url index.php (domain 

name saat ipload; localhost/hp). Dimana terdapat beberapa link yang 

menghubungkan pelanggan dan pengunjung untuk mengetahui lebih detail 

mengenai batik dan jenis produk yang dijual disini. Lebih jelasnya lihat 

Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1  Halaman Utama 
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2. Halaman Profil 

Halaman profil ini berisi mengenai profil singkat website. Lebih 

jelasnya lihat Gambar 4.2 

 

Gambar 4.2 Halaman Profil 

3. Halaman Pembelian 

Halaman pembelian ini berisi cara  melakukan transaksi pembelian 

handphone. Lebih jelasnya lihat Gambar 4.3  

 

Gambar 4.3 Halaman Pembelian 
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4. Halaman Pembayaran 

Halaman pembayaran ini berisi cara pembayaran, kode unix, 

pengiriman barang, proses pengepakan barang, lama pengiriman dan 

retur barang. Lebih jelasnya lihat Gambar 4.4  

 

Gambar 4.4 Halaman Pembayaran 
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5. Halaman Produk 

Halaman produk ini berisi seluruh produk yang ada. Lebih jelasnya 

lihat Gambar 4.5  

 

Gambar 4.5 Halaman Produk 

 

6. Halaman Kontak 

Halaman kontak ini berisi alamat, kontak pengelola website dan juga 

dilengkapi dengan form untuk menuliskan komentar. Karena pada 

website ini tidak dilengkapi dengan bukutamu. Lebih jelasnya lihat 

Gambar 4.6  
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Gambar 4.6 Halaman Kontak 

 

7. Halaman Pendaftaran Pelanggan 

Halaman pendaftaran pelanggan berisi form untuk mendaftar sebagai 

member. Lebih jelasnya lihat Gambar 4.7 

 

Gambar 4.7 Halaman Pendaftaran Pelanggan 
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8. Halaman Pendaftaran Berhasil 

Halaman ini menampilkan data pelanggan saat melakukan pendaftaran. 

Lebih jelasnya lihat Gambar 4.8 

 

Gambar 4.8 Halaman Pendaftaran Berhasil 

 

9. Halaman Pelanggan 

Halaman pelanggan akan muncul ketika pelanggan yang telah 

mendaftar sebelumnya memasukkan username dan password dapat 

login form login pelanggan. Lebih jelasnya lihat Gambar 4.9 
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Gambar 4.9 Halaman Pelanggan 

10. Halaman Keranjang Belanja 

Halaman keranjang berfungsi menampung data transaksi yang belum 

dilanjutkan ke halaman pembayaran. Lebih jelasnya lihat Gambar 4.10 

 

Gambar 4.10 Halaman Keranjang Belanja 
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11. Halaman Konfirmasi Pengiriman Barang 

Setelah pelanggan melakukan pemilihan produk dan siap membeli 

produk, pelanggan dipersilahkan mengkonfirmasi data pengiriman 

barang. Lebih jelasnya lihat Gambar 4.11 

 

Gambar 4.11 Halaman Konfirmasi Pengiriman Barang 

 

12. Halaman Total Pembayaran 

Halaman total pembayaran berisi berapa uang yang harus dibayarkan. 

Lebih jelasnya lihat Gambar 4.12 
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Gambar 4.12 Halaman Total Pembayaran 

 

13. Halaman Transaksi Sukses 

Jika pelanggan telah selesai berbelanja dan mengisi halaman 

konfirmasi pembayaran makan akan muncul halaman konfirmasi 

transaksi sukses. Lebih jelasnya lihat Gambar 4.13 

 

Gambar 4. 13 Halaman Transaksi Sukses 
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14. Halaman Informasi Pelanggan 

Halaman ini menampilkan data diri pelanggan secara lengkap 

sekaligus bisa untuk mengedit data diri. Lebih jelasnya lihat Gambar 

4.14 

 

Gambar 4.14 Halaman Informasi Pelanggan 

15. Halaman Edit Pelanggan 

Halaman ini digunakan untuk mengedit data diri pelanggan. Lebih 

jelasnya lihat Gambar 4.15 

 

Gambar 4. 15 Halaman Ubah Informasi Pelanggan 
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16. Halaman Daftar Pesanan 

Halaman ini berfungsi untuk melihat informasi mengenai barang 

pesanan sebelum melakukan konfirmasi barang. Lebih jelasnya lihat 

Gambar 4.16 

 

Gambar 4.16 Halaman Daftar Pesanan 

 

17. Halaman Pemesanan Detail 

Halaman ini berisi keterangan apa saja barang yang dipesan beserta 

jumlah yang harus dibayarkan. Lebih jelasnya Gambar 4.17 

 

Gambar 4.17 Halaman Pemesanan Detail 
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18. Halaman Konfirmasi Transaksi 

Halaman konfirmasi transaksi digunakan setelah pelanggan melakukan 

pembayaran kepada bank, dan segera mengisi halaman ini agar barang 

segera dikirim. Lebih jelasnya Gambar 4.18 

 

Gambar 4.18 Halaman Konfirmasi Transaksi 

19. Halaman Konfirmasi Sukses 

Halaman ini muncul saat pelanggan sudah melakukan konfirmasi 

pembayaran. Lebih jelasnya Gambar 4.19 

 

Gambar 4.19 Halaman Konfirmasi Sukses 
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20. Halaman Logout 

Pesan ini akan tampil apabila anda melakukan proses logout. Lebih 

jelasnya lihat Gambar 4.20 

 

Gambar 4.20 Halaman Logout 

 

21. Halaman Login Admin 

Halaman ini untuk mengakses halaman kelola admin, admin harus 

mengisi username dan password ke dalam form login. Lebih jelasnya 

lihat Gambar 4.21 

 

Gambar 4.21 Halaman Login Admin 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



20 

 

 20 

22. Halaman Utama Admin 

Jika login  berhasil maka akan muncul halaman utama admin. Lebih 

jelasnya lihat Gambar 4.22 

 

Gambar 4.22 Halaman Utama Admin 

23. Halaman Tambah Data Produk 

Halaman ini digunakan admin untuk menambah data produk. Lebih 

jelasnya lihat Gambar 4.23 

 

Gambar 4.23 Halaman Tambah Data Produk 
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24. Halaman Tambah Propinsi 

Halaman ini digunakan admin untuk menambah data profinsi. Lebih 

jelasnya lihat Gambar 4.24 

 

Gambar 4.24 Halaman Tambah Profinsi 

25. Halaman Data Pelanggan 

Halaman ini digunakan admin untuk melihat data pelanggan. Lebih 

jelasnya lihat Gambar 4.25 

 

Gambar 4.25 Halaman Data Pelanggan 
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26. Halaman Edit Data Produk 

Halaman ini digunakan admin untuk mengedit data produk. Lebih 

jelasnya lihat Gambar 4.26 

 

Gambar  4.26 Halaman Edit Data Produk 

 

27. Halaman Edit Data provinsi 

Halaman ini digunakan admin untuk mengedit data provinsi. Lebih 

jelasnya lihat Gambar 4.27 
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Gambar 4.27 Halaman Edit Data provinsi 

 

28. Halaman Konfirmasi Transfer 

Halaman ini digunakan admin untuk mengecek konfirmasi transfer 

pelanggan. Lebih jelasnya lihat Gambar 4.28 

 

Gambar 4.28 Halaman Konfirmasi Transfer 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



24 

 

 24 

29. Halaman Laporan Pesanan Per Transaksi  

Halaman ini digunakan admin untuk mengecek semua transaksi yang 

terjadi, yang telah lunas atau yang masih dalam proses pesan.  Lebih 

jelasnya lihat Gambar 4.29 

 

Gambar 4.29 Halaman Laporan Pesanan Per Transaksi 

30. Halaman Pesan Per Periode 

Halaman ini digunakan admin untuk mengecek data transaksi per 

periode. Lebih jelasnya lihat Gambar 4.30 

 

Gambar 4.30 Halaman Pesanan Per Periode 
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31. Halaman Data Toko 

Halaman ini digunakan admin utuk mengetahui data apa saja yang ada 

di toko. Laporan ini bisa di cetak. Lebih jelasnya lihat Gambar 4.31 

 

Gambar 4.31 Halaman Data Toko 

 

32. Halaman Ubah Password Admin 

Halaman ini digunakan admin untuk mengedit password admin. Lebih 

jelasnya lihat Gambar 4.32 

 

Gambar 4.32 Halaman Ubah Password Admin 
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33. Halaman Logout Admin 

Pesan ini akan tampil apabila admin melakukan proses logout. Lebih 

jelasnya lihat Gambar 4.33 

 

Gambar 4.33 Halaman Logout Admin 

4.4 Evaluasi Program 

Program ini apabila dijalankan pada internet explorer, bisa menyebabkan 

tampilan rusa. Lebih baik menggunakan Mozilla Firefox versi 3.5.x, Safari 

versi 4.0.x, Opera Mini versi 10.0.x dan Google Crome versi 5.x. Bagi 

penggemar Internet explorer 6 solusinya adalah dengan mengupdate ke versi 

terbaru untuk menyesuaikan dengan perkembangan website saat ini atau akan 

sering mengalami masalah dalam browsing (lambat, sering error atau gagal 

menampilkan page website). 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Telah dihasilkan suatu aplikasi e-commerce penjualan handphone. Dimana 

sistem tersebut dibuat berbasis web dengan menggunakan editor utama 

macromedia dreamweaver CS 3 dan MySQL sebagai database-nya. 

2. Aplikasi e-commerce penjualan handphone digunakan untuk pengelolaan 

semua data yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan, data 

pendaftaran pelanggan, data pesanan yang membutuhkan pengelolaan 

informasi yang berkaitan dengan pemesanan handphone. 

3. Program ini menampilkan informasi produk lengkap dengan gambar dan 

keterangan dari produk tersebut.  

4. Terdapat unik transfer pada setiap transaksi dan form untuk konfirmasi 

transfer apabila sudah melakukan pembayaran. Hal ini meminimalisir 

kesalahan yang terjadi saat transfer via bank. 

5. Program ini juga disertai fasilitas layanan diantaranya menu kontak, yang 

berisi kontak person dan disertai  form komentar untuk menuliskan kritik 

dan saran, karena pada web ini tidak disertai guestbook.  

6. Tersedia control panel admin memberikan nilai tambah yaitu untuk 

memanajemen content aplikasi sehingga memudahkan admin meng-

update data. 
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5.2 Saran 

Untuk perkembangan sistem ini dikemudian hari, maka perlu diberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Masih perlu pengembangan dan penyempurnaan aplikasi. Misalnya 

penambahan menu.  

2. Aplikasi e-commerce penjualan handphone belum menyediakan transaksi 

online seperti master card dan pay pal sehingga diperlukan transaksi 

online agar menambah kenyamanan dan transaksi pelanggan. 

3. Program ini apabila dijalankan pada internet explorer 6, bisa menyebabkan 

tampilan rusak. Lebih baik menggunakan Mozilla Firefox versi 3.5.x, 

Safari versi 4.0.x, Opera Mini versi 10.0.x dan Google Crome versi 5.x. 

Bagi penggemar Internet explorer 6 solusinya adalah dengan mengupdate 

ke versi terbaru untuk menyesuaikan dengan perkembangan website saat 

ini atau akan sering mengalami masalah dalam browsing (lambat, sering 

error atau gagal menampilkan page website). 
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