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Abstrak  
 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah menjadi pendukung utama untuk memperoleh informasi 

dengan cara mudah dan cepat, terlebih lagi dengan adanya internet atau dunia networking. Internet merupakan  

jaringan computer global yang menghubungkan dunia dalam satu jaringan. Internet dapat memberikan segala 

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aliya homestyle merupakan salah satu agen yang bergerak dibidang 

pakaian. Produk yang terjual tersedia seperti tas, kaos. Dengan model-model baru yang selalu diupdate setia saat. 

System penjualan yang digunakan di Aliya homestyle saat ini masih menggunakan pasilitas facebook, bbm karena 

belum memiliki ecommerce sehingga penjualan masih minim. Dalam pencatatan data transaksi masih secara 

manual. Dengan menggunakan fasilitas facebook dan bbm sebagai sarana penjualan maka lingkup penjualan dan 

promosi pun masih kecil karena hanya orang-orang yang tergabung dengan akun facebook Aliya homestyle. 

Tujuan penulisan ini adalah untuk membangun system infrmasi penjualan online berbasis ecommerce dengan 

menggunakan metode USDP (Unified Sistem Development Proces) dengan melewati tahap analisis (inception), 

perancangan (Elaboration), pembuatan aplikasi (Construction) dan pengujian dengan metode blackbox 

(transition). Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pembuatan aplikasi untuk laporan ini adalah PHP dan 

Mysql sedangkan pemodelan system menggunakan UML. Hasil dari penulisan ini adalah memberikan keuntungan 

bagi perusahaan dan konsumen diantaranya mengelola data produk, memasarkan produk, dan mempermudah 

pemesanan pelanggan untuk membeli produk secara online.   

 

Kata kunci: Sistem informasi ecommerce, USDP, PHP, Mysql, UML, Aliya Homestyle. 

 

 

PENDAHULUAN  
Perkembangan teknologi informasi yang 

sangat pesat telah menjadi pendukung utama 

untuk memperoleh informasi dengan cara 

mudah dan cepat, terlebih lagi dengan adanya 

internet atau dunia networking. Internet 

merupakan jaringan computer global yang 

menghubungkan dunia dalam satu jaringan. 

Internet data memberikan segala informasi 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Internet menyebabkan kegiatan 

perdagangan mengalami perkembangan, yaitu 

dengan adanya produk dipasarkan secara 

online. Penjualan ini dapat dilakukan karena 

internet saat ini telah tersedia layanan website 

yang dapat memberikan layanan berbelanja 

atau berdagang secara online. 

Aliya Homestyle merupakan salah satu 

agen yang bergerak di bidang pakaian. Produk 

yang terjual tersedia seperti tas, kaos. Dengan 

,model – model baru yang selalu di update 

setiap saat. System penjualan yang digunakan 

di Aliya Homestyile saat ini masih 

menggunakan fasilitas media social karena 

belum memiliki e-commerce sehingga 

penjualan masih minim. Dalam pencatatan data 

transaksi masih secara manual. Dengan 

menggunakan fasilitas media sosilal dan bbm 

sebagai sarana penjualan maka lingkup 

penjualan dan promosi pun masih kecil karena 

hanya orang – orang yang tergabung dengan 

akun media social Aliya Homestyle. 

Solusi yang diajukan untuk mengatasi 

masalah Aliya Homestyle adalah membangun 

bisnis penjualannya dengan aplikasi penjualan 

online. E-commerce merupakan suatu kontak 

transaksi perdagangan antara penjual dan 

pembeli dengan menggunakan media internet. 

Keuntungannya dapat memperluas jaringan 

mitra bisnis, jangkauan pemasaran menjadi 

semakin luas, aman secara fisik, efektif, 

efesien, dan mempermudah konsumen untuk 

membeli produk secara online. Penelitian 

sebelumnya yang berjudul analisis dan 

perancangan sistem informasi penjualan 

berdasarkan stok gudang berbasis client server 

(studi kasus toko grosir “restu anda” telah 

dilakukan. (Anthony, Tanaamah, & Wijaya, 

2017) 
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Berdasarkan uraian di atas penulis 

membuat laporan skripsi dengan mengambil 

judul “RANCANG BANGUN APLIKASI 

PENJUALAN ONLINE (STUDI KASUS 

ALIYA HOMESTYLE”) 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Definisi Rancang Bangun 

Rancang bangun adalah tahap dari setelah 

analisis dari siklus pengembangan system yang 

merupakan pendefinisian dari kebutuhan-

kebutuhan fungsional, serta menggambarkan 

bagaimana susatu system dibentuk yang dapat 

berupa penggambaran, perancanaan dan 

pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah kedalam satu 

kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk 

menyangkut mengkonfigurasikan dari 

komponen-komponen perangkat keras dan 

perangkat lunak dari susatu system. (H. 

Jogiyanto, 2005) 

2.2 Definisi Aplikasi 
Aplikasi merupakan penerapan, 

menyimpan sesuatu hal, data, permasalahan, 

pekerjaan kedalam suatu sarana atau media 

yang dapat digunakan untuk menerapkan atau 

mengimplementasikan hal atau permasalahan 

yang ada sehingga berubah menjadi suatu 

bentuk yang baru tanpa menghilangkan nilai-

nilai dasar dari hal data, pekerjaan itu sendiri. 

(H. . Jogiyanto, 2000)  

2.3 Definisi Penjualan 
Penjualan adalah proses di mana sang 

penjual memuaskan segala kebutuhan dan 

keinginan pembeli agar dicapai manfaat baik 

bagi sang penjual maupun sang pembeli yang 

berkelanjutan dan yang menguntungkan kedua 

belah pihak. (Muhammad Nazir, 1988) 

Penjualan adalah hasil yang dicapai sebagai 

imbalan, jasa-jasa yang diselenggarakan yang 

dilakukannya perniagaan transaksi dunia 

usaha.(Winardi, 1999) 

Penjualan adalah kegiatan untuk 

menukarkan barang dan jasa khususnya 

Dengan uang. Dilihat dari sudut penjualan 

berkegiatan untuk mendapatkan 

pembeli.(Komarudin, 1997)  

2.4 Definisi E-commerce 
Perdagangan elektronik atau yang disebut 

juga e-commerce, adalah penggunaan jaringan 

komunikasi dan komputer untuk melaksanakan 

proses bisnis. Pandangan popular dari e-

commerce adalah penggunaan internet dan 

komputer dengan browser web untuk membeli 

dan menjual produk.  (McLedod Pearson, 2008) 

E-Commerce atau kependekan dari 

electronic commerce (perdagangan secara 

elektronik) merupakan transaksi bisnis yang 

terjadi dalam jaringan elektronik, seperti 

internet, dan memiliki cara untuk membayar 

barang-barang atau jasa yang mereka beli, 

dapat berpartisipasi dalam e-commerce.(Shelly, 

2008) 

2.5 Metode Pengembangan 
Unifield System Development Process 

(USDP) merupakan proses kerja 

penegmbangan system atau perangkat lunak 

menggunakan bahasa pemrograman 

berorientasi objek, yang prosesnya diawali 

dengan pembuatan diagram usecase, yang pada 

prinsipnya dibuat untuk mendapatkan 

spesifikasi kebutuhan pengguna. 

Fase utama pada USDP diantaranya 

meliputi: 

1. Inception 

Dalam fase ini pengembang perangkat 

lunak dituntut untuk bisa melakukan 

interaksi dengan costumer, sebagai langkah 

awal untuk pengindentifikasian kebutuhan-

kebutuhan system yang hendak dibuat. 

Langkah ini cukup penting agar 

pengembang perangkat lunak punya 

kesamaan persepsi antara system dengan 

kebutuhan pengguna. 

2. Elaboration 

Fase ini digunakan untuk 

mematangkan konsep-konsep yang sudah 

terbentuk di fase inception fase ini belum 

masuk ke tahap pembuatan perangkat lunak 

secara langsung, tetapi lebih kepada 

pemantapan konsep dan peninjauan 

kembali terhadap rencana-rencana yang 

sudah ditentukan sebelumnya. Dengan 

demikian diharapkan proyek yang akan 

berjalan, resikonya dapat di tekan 

semaksimal mungkin. 

 

3. Construction 

Fase ini merupakan fase coding di 

mana pengembang perangkat lunak sudah 

melakukan pembuatan system secara nyata. 

Pembuatan system tersebut tentunya harus 

mengacu kepada hal-hal atau parameter-

parameter yang sudah ditentukan dan 

digariskan dari fase-fase sebelumnya. 
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4. Transition 

Tahap ini dilakukan untuk 

mematangkan produk akhir yang sudah 

jadi. Pematangan ini perlu dilakukan untuk 

menganalisa apakah perangkat lunak yang 

sudah dibuat sesuai dengan kebutuhan 

pengguna, atau mungkin terhadap bug yang 

perlu diperbaiki, dan lain-lain. 

METODOLOGI PENELITIAN 
Unified System Development Process 

(USDP) merupakan proses kerja 

pengembangan sistem / peraangkat lunak 

menggunakan bahasa pemrograman 

berorientasi objek, yang prosesnya diawali 

dengan pembuatan diagram Use Case, yang 

pada prinsipnya dibuat untuk mendapatkan 

spesifikasi kebutuhan pengguna. 

Fase utama pada USDP diantaranya 

meliputi : 

1. Inception 

Dalam fase ini pengembang perangkat 

lunak dituntut untuk bisa melakukan interaksi 

dengan customer, sebagai langkah awal untuk 

pengindetifikasian pengembang perangkat 

lunak punya kesamaan persepsi antara sistem 

dengan kebutuhan pengguna. 

2. Elaboration 

Fase ini digunakan untuk mematangkan 

konsep – konsep yang sudah terbentuk di fase 

inception. Fase ini belum masuk ke tahap 

pembuatan perangkat lunak secara langsung, 

tetapi lebih kepada pemantapan konsep dan 

peninjauan kembali terhadap proyek yang akan 

berjalan, resikonya dapat ditekan semaksimal 

mungkin. 

3. Construction 

Fase ini merupakan fase coding, dimana 

pengembang perangkat lunak sudah melakukan 

pembuatan sistem secara nyata. Pembuatan 

sistem tersebut tentunya harus mengacu kepada 

hal – hal atau parameter – parameter yang sudah 

ditentukan dan digariskan dari fase – fase 

sebelumnya. 

4. Transition 

Tahap ini dilakukan untuk mematangkan 

produk akhir yang sudah jadi. Pematangan ini 

perlu dilakukan untuk menganalisa apakah 

perangkat lunak yang sudah dibuat sesuai 

dengan kebutuhan pengguna, atau mungkin 

terdapar bug yang perlu diperbaiki, dan lain – 

lain. 

Pengumpulan Data

Mulai

Observasi Wawancara

Studi Pustaka

Inception

Elaboration

Contruction

Transition

Selesai

 
 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 

Tahap pertama penulis melakukan observasi 

langsung yang berhubungan dengan masalah 

yang diambil. Pada tahap kedua dalam 

penulisan laporan ini untuk mendapatkan 

informasi secara lengkap maka penulis 

melakukan suatu metode atau tanya jawab yang 

berhubungan dengan masalah yang diambil. 

Tahap ketiga pengumpulna data dengan cara 

membaca buku-buku literatur sebagai acuan 

yang ada hubungannya dengan permasalahan. 

Tahap empat penulis melakukan observasi dan 

wawancara untuk mengetahui kebutuhan 

sistem yang akan dibuat. Tahap lima penulis 

mematangkan konsep-konsep yang terbentuk 

dari fase inseption. Fokus utama pada tahapan 

elaboratin ada pada persyaratan fungsional 

yang akan dimodelkan melalui diagram yang 

terdapat pada UML. Tahap enam merupakan 

tahap coding, dimana penulis sudah melakukan 

pembuatan aplikasi secara nyata. Aplikasi yang 

buat menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dengan database Mysql. Tahap terakhir penulis 

melakukan penguin untuk mematangkan 

produk akhir yang sudah jadi berupa aplikasi.   

3.4 Pengembangan Sistem 

Dalam melakukan perancangan sistem 

informasi di Aliya Homestyle ini, digunakan 
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metode object oriented dengan pemodelan 

USDP. Berdasarkan dari pembahasan konsep 

dasar USDP terdapat beberapa tahapan 

pengembangan sistem yang terdiri dari : 

3.1.1 Bussiness Modelling 

1. Identifikasi Sistem Berjalan 

Sistem berjalan E-Commerce

Pemilik toko Pelanggan

P
h

as
e

Mulai

Produk di upload 

di medsos

Pilih-pilih produk 

yang diinginkan

Apakah ada 

produk yang 

diinginkan?

Order Produk

Form order

Mengisi form 

order

Mencatat 

orderan 

dibuku 

nota

Data pembelian

Form harga

Transfer

Konfirmasi 

bukti 

transfer

End

 
Gambar 3. Flowmap Dari Rancang Bangun 

Aplikasi Penjualan Online Aliya Homestyle 

Pada gambar 3 menjelaskan alur sistem 

yang sedang berjalan di Aliya Homestyle. 

 

3.1.2 Perancangan Usecase Diagram 

 

 
Gambar 4. Usecase Diagram 

Pada Usecase sistem usulan ini 

menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh 

sistem yang akan dibangun dan siapa yang akan 

berinteraksi dengan sistem. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil yang didapatkan pada tahap ini 

berupa aplikasi yang dapat dijalankan. Aplikasi 

yang dibuat menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan database Mysql 

berikut ini merupakan hasil dari aplikasi yang 

dibuat: 

1. Halaman awal user 

Berikut adalah gambar halaman awal user 

 
Gambar 4. Menu awal User 

 

2. Menu Login User 
Berikut adalah gambar Menu Login user 

 
Gambar 5. Menu Login User 

 

3. Menu Daftar User 
Berikut adalah gambar Menu Daftar user 

uc Actors

Sistem Informasi E-Commerce

Admin

Pemilik toko

Calon pelanggan

Pelanggan

Pendaftaran Pelanggan 

Baru

Login

Laporan

Logout

Mengelola data

Melakukan 

transaksi belanja

«include» «include»

«include»



5 
 

 
Gambar 6. Menu Daftar User 

 

4. Halaman Detail Produk 
Berikut adalah gambar halaman Detail Produk 

 
Gambar 7. Halaman Detail Produk 

 

5. Halaman Order Produk 
Berikut adalah gambar Menu Beli Produk 

 
Gambar 8. Halaman Order Produk 

 

6. Menu Keranjang Belanja 
Berikut adalah gambar Menu Keranjang 

Belanja 

 
Gambar 9. Menu Keranjang Belanja 

 

7. Halaman Transaksi Pesanan  

Berikut adalah gambar halaman Transaksi 

 
Gambar 10. Halaman Transaksi Belanja 

 

8. Halaman Bayar 

Berikut adalah gambar Menu Bayar 

 
Gambar 8. Halaman Bayar 

 

9. Halaman Login Admin 

Berikut adalah gambar Menu Login 

Admin 

 
Gambar 9. Halaman Login Admin 

 

10. Halaman Menu Konfirmasi Pesanan  

Berikut adalah gambar Menu Konfirmasi 

Pesanan 

 
Gambar 10. Halaman Menu Konfirmasi Pesan 

 

11. Halaman Menu Konfirmasi Pembayaran 
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Berikut adalah gambar Menu Konfirmasi 

Pembayaran 

 
Gambar 11. Menu Konfirmasi Pembayaran 

 

12. Menu Produk 

Berikut adalah gambar Menu Produk 

 
Gambar 12. Menu Produk 

 

13. Form Tambah Data produk 

Berikut adalah gambar Form Tambah Data 

Produk 

 
Gambar 13. Form Tambah Data Produk 

 

14. Form Data Produk 

Berikut adalah gambar Form Edit Data 

Produk 

 
Gambar 14. Form Data Produk 

 

15. Halaman Laporan 
Berikut adalah gambar Laporan 

 
Gambar 15. Halaman Laporan 
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