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PERENCANAAN DAN PEMBUATAN WEB SISTEM 
INFORMASI PENJUALAN ONLINE BERBASIS ASP 

L. Anang Setyo Waluyo 
Fakultas Teknik Universitas Widya Mandala Madiun 

ABSTRAK 

Marheting always becomes an obstacle for a company. The problem lies on high ex
penses spent to promate a product or things which could include a broad area and 
unlimited time to reach high omzet. 
The research on handphone company "Jaguar Cell" shows that the company has 
handphone products including the accessories. The company, however, faces a prob
lem to sell its products. So far, the selling is conducted by d isplaying the hcmdphone 
products. 
The objective of the research is to offer some solution on the problem, that is, a broader 
marketing for the handphone products and the accessories. 
By using internet service which applies on-line selling, hopefully, the selling would 
inrease due to the broader area of marketing coverage. 
With the broader coverage of information technology which grows rapidly nowadays, 
it is possible that marketing could be done in unlimited place and time 

Key Words: Web, on-line selling 

A. La tar Belakang 
Dewasa ini dunia informasi ber

kembang dengan sangat cepat dan 
pesat. Hampir semua bidang telah 
memanfaatkan teknologi informasi. 
Beberapa tahun yang lalu, informasi 
umumnya hanya diperoleh hanya 
melalui media massa cetak, seperti 
surat kabar atau buku, maupun media 
elektronik, seperti radio dan televisi. 
Media-media tersebut memiliki 
kekurangan, antara lain hanya dapat 
memberi informasi saja, tetapi tidak 
dapat mencarikan informasi yang kita 
butuhkan dan juga memiliki keter
batasan waktu karena dibatasi oleh 
waktu terbit ataupun waktu tayang. 
Dengan teknologi informasi, keter
batasan ini menjadi sangat minim, 
bahkan sekarang kegiatan bisnis pun 
dilakukan lewat internet. 

Beberapa orang mengatakan 
e-commerce akan meratakan medan 
permainan, memungkinkan bisnis yang 
paling kecil pun bisa berdiri sama 
tinggi, berdampingan dengan raksasa 
korporat. Bisnis yang dilakukan di 
daerah pun akan sama dengan bisnis 
yang dilaksanakan di kota-kota besar. 
E-Commerce bukan sekedar penjualan 
online . Ini merupakan bisnis jenis 
apapun yang dilakukan secara online, 
apakah bisnis anda berorientasi 
konsumen maupun bisnis ke bisnis, dan 
tak peduli pada tujuannya (penjualan, 
informasi, manufaktur, pendidikan, 
atau hiburan). 

Dewasa ini sudah mulai berkem
bang apa yang disebut dengan ekononii 
digit~l. Keberadaan ekonomi digital 
ditandai dengan semakin maraknya 
bisnis atau transaksi perdagangan 
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yang memanfaatkan internet sebagai 
medium komunikasi, kolaborasi, dan 
kooperasi antarperusahaan ataupun 
antarindividu. 

B. Tujuan 
Tujuan penelitian ini adalah mem

berikan solusi kepada counter hand
phone untuk mengembangkan usaha 
dengan memperluas penjualan hand
phone dan asesorisnya 

Dengan penjualan secara online ini 
diharapkan akan meningkatkan omzet 
penjualan dan proses pemasaran 
menjadi semakin mudah. 

C. Metode Penelitian 
Metodologi adalah sekumpulan tata 

cara dan prosedur yang terdoku
mentasi di mana digunakan untuk 
mengidentifikasikan pemecahan ma
salah yang terjadi dan menentukan 
bagaimana sistem ini akan dibangun. 
Adapun fase-fase yang harus dilakukan 
dalam merancang sistem pendukung 
keputusan meliputi intelligence fhase 
(perumusan masalah, penelitian awal 
dan analisis kebutuhan serta pe
ngembangan yang terbaik), design 
phase (perancangan alat, perancangan 
SPK, pembuatan rancangan awal dan 
pencarian data), choice phase (pe
nyelesaian model dan perancangan 
implementasi), dan implementasi phase 
(pengujian, demonstrasi, penelitian, 
dan pengembangan sistem). 

D. Perancangan, Pembuatan Web 
dan lmplementasi 

1. Flowchart 
Setelah melakukan pengumpulan 

data data dan menentukan landasan 
teori yang tepat, maka dibuatlah 
sebuah alur program aplikasi penjualan 
secara online. 
Gam bar 1 adalah flowchart dari sistem 
yang akan dibuat. 
Adapun Algoritma dari sistem sebagai 
berikut 

Listing semua jenis kategori dari 
handphone dan asesoris, di menu ini 
pembeli diharapkan untuk memilih 
salah satu kategori yang telah di 
sediakan 
Listing semua barang sesuai dengan 
kategori yang telah dipilih, selain itu 
juga akan ditampilkan jenis dari isi 
kategori yang dipilih dan harga dari 
j.enis handphone yang telah dipilih. 
Listing pesanan dan kalkulasi harga 
total yang harus dibayar sesuai de
nganjumlah barang yang diterima, 
jika ingin berbelanja lagi maka akan 
dibawa kembali pada kategori dan 
jenis barang. 

- Jika selesai berbelanja maka akan 
ditampilkan form untuk diisi pem
beli, yaitu informasi data-data dari 
pelanggan untuk memudahkan 
dalam hal pengiriman barang. 
Selain itu juga diharuskan untuk 
mengisi jenis pembayaran. 
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2. Data Base 
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Listing semua kategori Hp dan 
asesoris vana ada di toke 

Listing semua Hp dan asesoris yang 
sesuai denaan kateoori 

Listing pesanan dan kalkulasi 
harga total yang harus di bayar 
sesuai dengan jumlah barang 

yang diterima 

lsi informasi 
pembeli/ 

pelanggan 

_y 
lsi informasi pengiriman dan 
informasi ca ra pembayaran 

yang dipilih 

• Selesai 

Pilih salah satu 
kateaori 

Pilih Barang sesuai dengan 
kateoori 

Gambar 1. Flowchart penjualan online 

Untuk menyimpan data-data 
yang diperlukan dalam penjualan 
secara online ini peneliti mengguna
kan database Microsoft Access. Ada-

pun file-file yang dibutuhkan 
adalah: 

Tabel Kategori Barang 
Tabel ini berisikan kategori yang 
dijual oleh toko 

Tabell. Kategori 

Nama field Type data Size Keterangan 
Kategori Text 20 Daftar kategori barang, 

field ini digunakan se-
b~gai primary key 

Keterangan Text 30 Keterangan dari kate-
gori 
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Tabel ini berisikan data-data jenis barang yang telah disesuaikan kategorinya 

Tabel 2. Stok 

Nama field Type data Size Keterangan 
Kode Text 7 Kode dari barang, primary key 
Kategori Text 20 Kategori barang 
N ama_Barang Text 30 Nama dari barang yang dijual 
Jumlah Number Integer Jumlah barang yang ada 

Harga Currency Harga per unit 

Nama file Text 15 Path yang menunjukkan nama file 
gambar barang 

Tabel Data Order Barang 
Tabel ini berisi data order barang yang telah dilakukan oleh pelanggan 

Tabel 3. Order ID 

Nama field Type data Size Keterangan 
Order_num Number Long int. Nom or order, digunakan sebagai 

primary key 

E-mail Text 20 Email dari konsumen 

Fistname Text 10 N a.JP-a de pan dari konsumen 

No-Hp Text 10 Nom or Hand phone 

Address Text 30 A1 am at dari konsumen 
City Text 15 Kota tempat konsumen 

State Text 10 Propinsi 

Zip Text 10 Kode pos 

Order total Currency Jumlah total pembelian 

Cc_num Text 15 Nomor kartu kredit 

Cc_type Text 15 tipe dari kartu kredit 
Cc-exp Data/Time Date Tanggal kedaluarsa· kartu kredit 

- Tabel Daftar Order 
Tabel ini berisi daftar barang yang dibeli untuk masing-masing nomor order 

Tabel 4. Order List 

Nama field Type data Size Keterangan 

Order_no Number Long Int. Nomor order pembelian 

N ama_Barang Text 30 Nama barang yang disorder 

Jumlah Number Integer J umlah barang ya.Tlg dibeli 
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3. Relationship 

Gambar 2. Relationship 

4. Implementasi 
Setelah diten tukan database dan 

relationship-nya maka langkah beri
kutnya adalah merancang listing pro
gram. Dalan1hal ini peneliti mengguna
kan Software Macromedia Dreamwea
ver MX sebagai editor html-nya dan 
Macomedia Flash MX dan Swish 2.0 

sebagai software animasinya. 
Halaman Index 
Halaman index dalam halaman 
utarna dari web yang dibuat, begitu 
menuliskan alamat webnya lang
sung akan tampil halaman seperti 
di bawah ini- : 

~~'%.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@:t~i~ 
- · E"cl•t • ..._ ... ......... . , _ ~'"'- .. ...., ...• ·•. . • • .. • •• ·•· - •. . -· :::-.-

;::,:;:~ ~et.- • . : ~<; :-=~; ; :-:(·:·. _: :-/::i ~~ -:-~?=?:~it.: :: ~~~~~ :. __ -<:: .. H: :: ::· ~ -< ~::~- ;. ~-=:.' :- - : 
-~:·:~~~-;_,_. •!:;~ :~t:t~:!:i~~~?.~~~~f-~-~~-~ ;~ . .... -·-~·- . ····· -···· --~----·- . ..... ... . ... ~.-. _.,,._._., . -·· . .... w . ...... -. .. .. 

• 11 . ':·:.xj<.'\;-1 ,. ... t-?•:• • ., 1'-1<-. 1:-:11 N :;;a:;J,ti . 
.. >-nut:!: J•>!.=~IJ..:):•:':c..i •. t i..,r1..')t~t;.,)ln.taott 

~fV•>I> ~•<•t(> '.':'-'l".'-'.j<."'~JU,.,I '<C""'I:J:5(t .::jk> , .. ,,, 

Gambar 3. Halaman Muka 
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Profile 
Halaman Profil adalah halaman 
yang menerangkan tentang profil 

. . . ... . . . . ... 

jPROFIT, Toko " Jagua.· Ctlule•· " 
.Jl. Gajab M:ula No 124 N:;a.1juk 

Jaguar Celuler 

Jl. Gajah Mada No 124 Nganjuk 

Nganjuk 

0358 5512736 

jaguarc e luler@l e lkom. net 

.........w.ja guarcelulet.cjb. nel 

Jaguar Celuler 
· ·.:-:-:-· 

pemilik toko. Seperti pada gambar 
berikut ini : 

Gambar 4. Halaman Profil 
,,,_: 

Informasi Teknologi 
Hal a man ini berisikan ten tang 
informasi teknologi khususnya 

tentang teknologi handphone dan 
asesorisnya, selain itu informasi ini bisa 
diupdate sewaktu-waktu. 

Oewasa ini dunia lnformasi be rl<embang dengan sangat ·cepat dan pesat, Hampir semua bidang Ieiah memanfaatkan teknolgi informasi. Beoero p< tahun yar 
iniormasi umumnya hanya diperoleh hanya melalui media mass a cetak, seperti suorat kabar at au buku, maupun media elekt ronik, sepert i radro dan televisr M• 
tersebut memi liki kekurangan . antara lain hanya dapat memberi informasi saja, leta pi tidak dapat mencorikan informasi yang kit> butuhkan, juga memrliki kel! 
•1aktu karen;; dibatasi oleh waktu terbit at au pun waktu tayang. Dengan teknlogi ir,formas i, ketHbatasan ini menjadi s;;ngat mrnim. Bahkar. sakarang kegratan I 

dilakukan le.,':lt Internet 
Beberapa orang mengatakan e-commerece akan meratakan me dan permainan, memungkinkan bisnis yang paling kecil pun bis• berdin sama tinggi, berdan 

deng•n r~ k s~s~ k orp or.~t Bisnis y<ng dil ~uk•n dt daer~h pun ~ k an sam~ deng~n bisnis y ~ ng du l~ ksan~k~n dr kola-koa bes ~r. 
E-Commerce bukan sekedar penjualan online- ini adalah bisnis jenis apapun yang dilakukan secara online. Apakah anda bisnis beroi;;ntasi konsumen rr.aunr 

ke brsnrs. dan tak peduli pada lujuannya (penjualan, infcrmas, manukfaktur, pendidikan atau hiburan. (Brenda Kienan, 2001) 
Oewasa ;ni sudah mulai perl<embangan <pa yang disebut dengan ekonomi dignal. Ekonomi digital didefrnisikan Amir Hartman seb3gar "the virtual arena 1n whicl 

actually is conducted, value is created and exchange, transaction accor, and one-to-one relationship nature by using any imernet inrtiative as me drum 
axch an ge • (Hart man, 20JJ). 

Keberadaan ekonomi digital ditandai dengan semakin maraknya bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaalk an internet sebagai medrum komunikasi , 
dan kooperasi anlarperusahaan ataupun antarindi<idu. 

Gambar 5. Halaman Informasi Teknologi 
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Info 
Halaman berikut adalah infonnasi 
tentan g pembuat program dan 
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alamat yqng bisa dihubungi jika ada 
sesuatu yang akan ditanyakan. 

Gambar 6. Halaman Info 

Transaksi 
Pada halaman berikut akan di
sajikan jika terjadi transaksi I 

pembelian secara online. Menu yang 
dipilih adalah menu beli, maka tam
pilannya sebagai berikut: 

~ k..,.~n; ln r.H)'·<C',Uxk..:.:u h<'RhJog:<i lk''t ;t?~:~i-: ll;.n) .. ~ltr·'H< f' tU.'t.tnJ;;. kd .. u tn.h .·):R.c; ;;tH<t~ 

:<;i l ~>l~ f-: · · c.~ni. 

u 
a 

I 
. . 
: : 

'············iEii!j·· ··········· 

Halaman Depan 

Gambar 7. Transaksi 

Didalam halaman ini disajikan jenis 
handphone dan voucer yang dijual 
secara online, selain itu juga di+ 
tampilkan tempat pencarian. Dengan 
memasukkan kata kuncinya maka 
akan ditampilkan apa yang dicari, jika 

tidak ada maka akan komentar bahwa 
yang anda cari tidak ada di database 
penjualan (barang tidak.tersedia). Jika 
salah. satu dari kategori yang dipilih 
(diklik) maka akan ditampilkan tipe 
handphone dari kategori yang dipilih. 
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tidak ada barang yang cocok dengan kata kunc: philips 

Gambar 8. Konfirmasi Barang Tidak AdaTransaksi 
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Jika pilih salah satu kategori misal
kan jenis Handphone Motorola, maka 
semria tipe Motorola y~g ada di data 

base akan ditampilkan seperti pada 
gambar di bawah : 

J em~ HP : ?-.fotorola 

Gambar 9. Jenis Kategori 

Misalkan akan memilih salah satu dari 
tipe yang akan dibeli maka akan 
ditampilkan profil dari tipe handphone 

yang dimaksud dan sekaligus harga 
handphone tersebut. 

!'/;Jma Ibrang: 1\lotornla C1J5 

I ' . 

Kod< Baraog . 

Kotuaogan. 

Ka1egori : 

Jm!Stock : 

!Urga : 

GPRS, WAP, MMS, Aplikasljava, lllifared, "'>a 1oM, l>luetoolh,loae, conma 

Jurolah :[l ........ : 

~ 

~~~~~~--~~~~~~ 

Gambar 10. Keterangan Tipe HP 

Mo2 

Motorola C115 

Mo1orola 

4 

Rp. 475000 
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Di dalam halaman ini juga terdapat 
lin k ke kategori atau lihat barang 
lainnya dengan kata lain jika ingin 
membeli barang yang lain selain yang 

dipilih pertama. Selain itu juga 
terdapat link ke halaman cek keran
jang belanja, yaitu barang-barang yang 
akan dibeli. 

.J=a.g,ua.r· Ct.W·I·ul·er ~11:, 
KERt..NJANG BELANJAt..N 

Untuk mengubth pernbetian, ganlilah angka pada kolom jumlah, setelah ilu tekanlah tombol update 
Jika ;umla.>t pembelian dUSJ lebib kecil alau sa.'lladengan ool, mak.a <ha.oggap barang tmebul dibapU>" 

Jik.a pembehn telah selesai, tekanJal', tombol cekout. 

Gambar 11. Keranjang Belanja 

Jika terdapat kekeliruan tentang 
pembelian bisa diedit ulang, setelah itu 
tekan command bottom Update, dan 
selanjutnyajika tidak te:rjadi kesalahan 

maka tekan Cek Out yang fungsinya 
untuk tempat mengisi form data pri
badi pembeli serta cara pembayaran
nya. 

J :agua.r Cel:u:ler 
DATA PEMBELI 

Total Perobehan = Rp. 675000 

lsilah F ormulir beclcut ini dengan lengkap 

·~~~ ... P·;~ I{~o~en. :':':':'.':':':':':':':':':':': ':':':':': :':':':'.':':':':':':':';';':';';',':':':':':':';':':':';':':':':':':'::':': :'.":'.":':':':':'.": :':':': : :':':';';".; ;';';'.";':';';;': ; 

E-mail , !)u~2.00.5~p.l~''.~m. . . .... .... ... . 

Alamat JLAnusopoti No 34 

KoU> ~o1Tlb.an.L .. ... ... .. .. .. . 
Propinsi : Jawe. T1mur ... ... .... ... ...... .. ... 

Kode Pos '6566636 

•: N<·~:<·r F. do: ,~:~: ~~~~ ~i·~)~!'?.@'.·.·.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.: 
.l"·l M~.s.B~k 

• jp;raoiis::j r~Zt (K Krecbt) Tan&l!al j.'i.'.'.B Bulao rr.-.-w Tabun l'2.o'D,S')£ 

Gambar 12. Form Data Pembeli 
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Tampilan terakhir jika proses transaksi 
sudah berjalan normal dan benar maka 

link ke halaman ucapan terimakasih 
dan barang akan dikirin:Utan. 

Terimakasih 

N om or Order And a adalah =3 
Pesanan Anda akan segera kami kirirnkan 

t,pabi 1.:: Transfer Bank : 
Trar1sfe:· u<;rv] anda ke l\i.o Rek. 33·2l·8t'i8D .t..ntas n,,;·na . L .. Ani'Jil '] Set:vo \Naluyo 

Bank · BPI Unit Sudi:·rnan Mack:n 
t:.a:ar:g akan kami k::::nke:n seteiah Uang kciT:i ter i:r:a" 

.I:< .. E::..iYJ..I::3../!: .. L ... J 

Gambar 13. Ucapan Terimakasih 

E. Kesimpulan 
Dari hasil pengamatan dan wa

wancara dengan pihak Jaguar Celuler, 
didap~tkan bahwa sebenarnya hasil 
penjualan sangat baik dan memiliki pe
luang yang sangat besar untuk bersa
ing dengan counter hand phone lainnya. 

Internet memberikan peluang 
yang sangat besar bagi perkembangan 
dunia, begitujuga dengan dunia bisnis. 
E-Commerce adalah bisnis yang dilaku
kan secara on-line. 

. E-Commerce sangat efektif untuk 
pengembangan usaha. Dengan bisnis 
on-line ini lingkup pemasaran menjadi 
lebih luas, sehingga keuntungan yang 
didapatkan akan semakin besar pula. 
Sebuah bisnis on-line juga membu
tuhkan kesiapan dan manajemen yang 
baik seperti juga bisnis off-line. 

Membuat sebuah website dengan da
tabase ternyata memerlukan inforn1asi 
yang sangat tepat dan akurat mengenai 
perusahaan baik kondisi perusahaan 
secara nyata maupun jenis dan detail 
produk dari perusahaan yang akan 
ditawarkan tersebut. 

Tidak secara langsung bisnis yang 
sudah on-line terus memiliki pangsa 

pasar yang tak terbatas. Bisnis ini ma
sih terhambat oleh: bahasa, geografi, ini 
terkait dengan distribusi barang, pajak 
yang berbeda antar negara atau 
daerah, selera masyarakat yang san gat 
beragam, dan cara pembayaran yang 
diakui. 

Dalam melakukan bisnis lewat 
internet, perlu dipertimbangkan tiga 
persepsi yang sangat penting, yaitu 
keberadaan, merek, dan kepercayaan. 
Keberadaan adalah perseps·i bahwa 
perusahaan yang berdasarkan web 
tersebut benar-benar memiliki bentuk 
fisik pada suatu tempat, untuk itu perlu 
disampaikan alamat fisik, konsultasi 
langsung lewat telepon, e-mail , bukan 
sekedar perusahaan virtual saja. Merek 
adalah persepsi mengenai karakter 
atau penampilan dari perusahaan 
terse but. Kepercayaan adalah persepsi 
yang paling penting, hal ini berkaitan 
dengan bagaimana membuat orang 
percaya saat membeli barang atau jasa 
melalui internet. 

F. Saran 
Dari kesimpulan bahwa peru

sahaan Jaguar Celuler layak untuk 
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memulai bisnis on-line-nya dengan 
berbagai saran sebagai berikut: 
> Data yang selalu diperbaharui. 

Seperti bisnis off-line, jika barang 
a tau modelnya sudah tidak diminati 
lagi, maka orang juga akan malas 
untuk berkunjung. 

> Internet berubah terus-menerus, 
demikianjuga strategi internet. Se
buah perusahaan seringkali harus 
membuat perubahan strategi yang 
radikal agar sukses. 

> Pergunakan telillologi yang tepat. 
Ada 3 pilihan bagaimana cara me
nawarkan barang lewat internet. 
Pertama dengan informasi statis, 
kedua tingkat interaksi isi web tidak 
lagi statis tetapi terus-menerus di
perbaharui dan dapat menghubung
kan konsumen dengan website, dan 
ketiga bertransaksi, disediakan pro-
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ses pembelian dan penjualan secara 
on-line. 

> Pelayanan konsumen yang tepat 
dengan menyediakan data perusa
haan secara lengkap dan cara meng
hubungi secara langsung, seperti 
penyediaan e-mail dan nomor 
telepon. 

> Mudah dicari. Sebuah website yang 
memiliki nama yang gampang di
ingat akan mendukung keleluasaan 
website tersebut untuk mudah di
cari, sehingga perlu dihubungkan ke 
web-web pencari yang populer. 

> Pergunakan tampilan yang tidak 
terlalu rumit atau membutuhkan 
waktu yang lama untuk download 
halaman dimaksud. 

> Pergunakan bahasa yang sesuai 
dengan pangsa pasar yang akan 
dibidik. 
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