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PERANCANGAN APLIKASI PENJUALAN MOTOR BEKAS BERBASIS WEB
PADA TOKO AINUN MASAMBA
Hardiana
Universitas Cokroaminoto Palopo
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi pengisian
kartu rencana studi berbasis web pada Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokromainoto
Palopo. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode observasi
yang dilakukan dengan cara mengamati proses pengisian KRS pada Fakultas Teknik Komputer
UNCP dan melakukan wawancara kepada pegawai BAAK mengenai proses pengisian KRS. Hasil
observasi inilah yang akan dijadikan patokan dalam merancang aplikasi sehingga dihasilkan
aplikasi yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak UNCP. Perangkat yang dipakai dalam
perancangan aplikiasi yakni diagram DFD yang digunakan untuk memodelkan sistem. Kamus
data dan diagram ERD untuk memodelkan basis data. Phpmyadmin dan Mysql untuk merancang
basis data. Bahasa pemrograman PHP dan Macromedia Dreamweafer untuk menuliskan source
code program dan web server Apache untuk menjalankan aplikasi secara offline. Metode
pengujian yang digunakan adalah metode pengujian white box Hasil dari penelitian berupa
aplikasi pengisian KRS secara online yang bebas dari kesalahan logika.

1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Strategi promosi yang baik dapat menarik
dan menjangkau lebih banyak lagi konsumen
dan juga
dapat memenuhi kebutuhan
konsumen. Sistem pemesanan yang ada masih
bersifat konvensional dimana antara produsen
dan konsumen bertemu langsung. Selain itu,
promosi yang ada masih menggunakan fasilitas
kertas, brosur, dan fasilitas lainnya yang
sejenis.
Hambatan – hambatan tersebut yang
membuat kurang efektifnya promosi motor
dengan web memberikan kemudahan dan
menghemat penggunaan kertas. ini Toko Ainun
Masamba ingin mempromosikan motor
sehingga
pelanggan lebih mengenal
keberadaan Toko Ainun Masamba, yang
bergerak dalam jual motor bekas, serta
informasi terkini mengenai penjualan motor
yang ditawarkan pada konsumen.Dari hal
tersebut dibuatlah suatu penelitian dengan
judul "Perancangan Aplikasi Penjualan Motor
Bekas Berbasis Web Pada Toko Ainun
Masamba”.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah :
1. Bagaimana membuat web yang menarik

dan inovatif.
2. Bagaimana merancang aplikasi penjualan
motor bekas berbasis web pada pada Toko
Ainun Masamba.
1.2 Batasan Masalah
Masalah yang akan diungkapkan adalah
bagaimana membangun suatu web yang dapat
digunakan untuk mengolah data penjualan
motor bekas supaya mereka dapat mengakses
tanpa batas dalam hal waktu dan tempat secara
cepat.
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian
1. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah
menghasilkan suatu web informasi penjualan
sebagai sarana promosi dan peningkatan
pelanggan baru.
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperolah dari
penelitian ini adalah :
a. Bagi peneliti : penelitian ini dijadikan
sebagai
sarana
untuk
melatih
kemampuan menulis dan membuat
aplikasi berbasis web
b. Bagi akademik : penelitian ini
diharapkan dapat dijadikan referensi
bagi peneliti selanjutnya yang ingin
mengembangkan aplikasi ini.

Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokroaminoto Palopo |

22

Jurnal Ilmiah d’ComPutarE Volume 4 Januari
c. Bagi perusahaan : haisl penelitian
diharapkan dapat memudahkan proses
transaksi jual beli di lokasi penelitian
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Dasar Sistem Informasi
Pengertian sistem informasi menurut
Jogiyanto(2001:11) adalah suatu sistem di
dalam suatu organisasi yang mempertemukan
kebutuhan pengolahan transaksi harian,
mendukung operasi yang bersifat manajerial
dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan
menyediakan pihak luar berupa laporan-laporan
yang diperlukan.
2.2 Perancangan Sistem
Perancangan sistem adalah merupakan
tahap setelah tahap analisis sistem, yang
menggambarkan bagaimana suatu sistem
dibentuk,
yang
akan
mendefenisikan
kebutuhan-kebutuhan fungsional, dan sebagai
persiapan rancang bangun pembuatan program
aplikasi.
2.3. Analisis Sistem
Analisis system merupakan Penguraian
dari sistem informasi yang utuh kedalam
bagian-bagian komponennya dengan maksud
untuk mendefenisikan dan mengevaluasikan,
permasalahan-permasalahan,
kesempatankesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi
dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan
diusulkan perbaikan-perbaikan. (Jogiyanto,
2001:129)
Langkah-langkah yang diperlukan untuk
menganalisis hal-hal diatas adalah sebagai
berikut:
1. Mendefenisikan masalah
Pada
suatu
permasalahan,
perlu
diidentifikasikan terlebih dahulu untuk
mengetahui masalah-masalah apa saja
yang ditentukan dan cara mengatasinya.
2. Memahami kinerja dari sistem yang ada
Dengan melakukan penelitian terhadap
objek yang akan diteliti mengenai sistem
yang beroperasi
3. Menganalisis sistem
Bagaimana menganalisis permasalahanpermasalahan terhadap sistem yang telah
ada sebelumnya.
4. Laporan analisis
Dengan membuat laporan hasil analisis
untuk
dipakai
sebagai
rancangan
selanjutnya.
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2.4 Bagan Alir Dokumen
Bagan alir merupakan diagram yang
terdiri atas simbol-simbol geometris dengan
arah panah yang menghubungkan satu simbol
dengan simbol lainnya. Adapun sejumlah
simbol yang digunakan dalam bagan alir
dokumen sebagai berikut:
2.4. Data Flow Diagram (DFD)
Data flow diagram (DFD) digunakan
untuk menggambarkan arus data secara logika
pada sistem yang berjalan atau suatu sistem
lama maupun yang dikembangkan tanpa
memperhatikan lingkungan fisik dimana data
tersebut mengalir. Simbol-simbol yang
digunakan untuk menggambarkan arus data
tersebut mengalir dan dimana data tersebut
akan disimpan. Beberapa simbol DFD yang
digunakan untuk memodelkan aplikasi adalah
sebagai berikut :
Tabel 1. Simbol Data Flow Diagram (DFD)

2.5 Kamus Data
Kamus data (data dictionary) adalah
katalog fakta tentang data dan kebutuhankebutuhan informasi dari suatu sistem informasi
dengan kamus data analis sistem dapat
mendefenisikan data yang mengalir disistem
dengan lengkap. Jogiyanto (2001:725).
Kamus data dibuat berdasarkan arus data
yang ada pada diagram arus data. Arus data
pada diagram arus data sifatnya global, hanya
ditujukkan nama arus datanya saja. Keterangan
lebih lanjut tentang struktur dari suatu arus data
pada diagram arus data secara lebih terinci
dapat dilihat pada kamus data.
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1.6 Basis Data
Basis data (database) merupakan
kumpulan dari file-file yang saling berelasi,
dimana relasi tersebut ditunjang dengan kunci
dari setiap file yang ada. Suatu basisdata
menunjukkan suatu kumpulan data yang
dipakai dalam suatu lingkungan perusahaan
atau instansi. Dalam satu file terdapat recordrecord yang sejenis, sama besar, sama bentuk
dan merupakan satu kumpulan entitas yang
seragam. Satu record terdiri dari field-field
yang berhubungan menunjukkan bahwa field
tersebut berada dalam satu pengertian yang
lengkap dan direkam dalam satu record
1.7 Konsep Dasar Web
1. Internet
Secara teknis, internet merupakan dua
komputer atau lebih yang saling berhubungan
membentuk jaringan komputer hingga meliputi
jutaan komputer di dunia (internasional), yang
saling berinteraksi dan bertukar informasi.
2.

DNS (Domain Name System)
Domain Name System adalah atribut
sistem basis data yang digunakan untuk
pencarian nama komputer (name resolution) di
jaringan
yang
menggunakan
TCP/IP
(Transmission
Control
Protokol/Internet
Protocol). DNS biasanya digunakan pada
aplikasi yang terhubung di internet seperti web
browser atau email, dimana DNS membantu
memetakan host name sebuah komputer ke IP
address.
3. WWW (World Wide Web)
Prinsip kerja WWW yaitu, informasi web
disimpan dalam dokumen yang disebut dengan
halaman-halaman web (web pages).Web page
adalah file-file yang disimpan dalam komputer
yang disebut dengan server-server web.Web
client (Komputer yang membaca web page)
menampilkan page dengan menggunakan
program yang disebut dengan browser web.
4. URL (Universal Resource Locator)
Universal resource locator (URL) adalah
alamat web pada internet. Sistem hypertext
mengandung konsekuensi tentang adanya
penyimpanan pointer ke tempat dokumendokumen berada. Dalam Web, fungsi pointer
ini
adalah
sebuah
contoh
URL
:http:/www.google.com/alamat.
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5. Web Browser
Web Browser adalah perangkat lunak
untuk menampilkan halaman web. Cara kerja
browser adalah menerjemahkan kode program
yang diterima dari server web kedalam bentuk
visual sesuai dengan apa yang dirancang oleh
pembuat website.
6. Web Server
Web Server adalah salah satu aplikasi
yang dijalankan di server dan mampu
melayani koneksi transfer data dalam protokol
HTTP, dan protokol ini digunakan untuk
mentransfer data antara web server ke web
browser (Purbo, 2001:1). Salah satu contoh
program web server adalah Apache.
2.8 Teknik Pengujian White Box
Pengujian sistem dilakukan setelah seluruh
program telah dibuat sampai
menjadi suatu sistem yang telah siap untuk
digunakan. Hal ini dilakukan untuk menguji
apakah sistem yang telah dibuat dapat lebih
relevan dan akurat dari sistem sebelumnya.
Pengujian program individual melibatkan suatu
upaya untuk menyakinkan bahwa jalur logika
perangkat lunak akan di test dengan
menyediakan test case yang mengerjakan
kumpulan kondisi atau pengulangan secara
spesipik.
III. ANALISIS DAN PERANCANGAN
3.1 Spesifikasi Kebutuhan Sistem
Semua kebutuhan-kebutuhan sistem telah
dipertimbangkan dalam desain sistem, meliputi
sebagai berikut ini:
1. Kebutuhan Fungsional
a. Sistem yang dibuat mampu
menyimpan data pembeli kedalam
database
b. Sistem yang dibuat mampu
menyimpan
data
penjualan
kedalam database
c. Sistem mampu menyediakan daftar
Jenis Motor
d. Sistem menyediakan konfirmasi
tentang pembelian
e. Pengguna dapat menginputkan
data pembeli.
f. Pengguna dapat menginputkan
data penjualan
g. Pengguna
dapat
melakukan
konfirmasi transaksi pembelian
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2. Kebutuhan Data
a. Data Jenis Motor
b. Data Penjualan
c. Data Pembeli
d. Data tentang informasi
3.4 Rancangan Sistem
1. Diagram Konteks
Diagram konteks adalah diagram yang
menampilkan suatu proses yang bertujuan
menggambarkan sistem secara garis besar.
Diagram tersebut menggambarkan proses yang
berhubungan dengan lingkungannya, terdapat
pihak luar atau lingkungan yang member input
dan ada pihak yang menerima output sistem.
Diagram konteks dari perangkat lunak yang
diusulkan dapat dilihat pada gambar 1 sebagai
berikut:

Gambar 2. Diagram Berjenjang
3.

Diagram Arus Data (DAD)
a. Diagram Arus Data Level 1

Gambar 3. Diagram Arus Data Level 1
b. Diagram Arus Data Level 2 Input Data

Gambar 1. Diagram Konteks
2. Diagram Berjenjang
Merupakan
diagram
yang
menggambarkan urutan-urutan proses yang
terdapat atau yang telah digambarkan pada
diagram konteks sistem. Diagram berjenjang
dari perangkat lunak yang diusulkan dapat
dilihat pada gambar 2 sebagai berikut.

Gambar 4. Diagram Arus Data Level 2 Input
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c. Diagram Arus Data Level 2 Penjualan

secara lengkap.Kamus data juga harus
mencerminkan keterangan data yang jelas
tentang data yang dicatatnya.
Tabel 2. Kamus Data Admin
Nama Arus
Data
Bentuk Data
Primay Key

Nama
Field

No
1

Id

2

Username

3

Password

: Admin
: Dokumen
: id

Type

Size

Description

Int

10

Id

Varchar

50

Username

Varchar

50

Password

Tabel 3. Kamus Data Pelanggan
Gambar 5. Diagram Arus Data Level 2
Penjualan
d. Diagram Arus Data Level 2 Output

Nama Arus
Data
Bentuk Data
Primay Key
Arus
Nama
No
Field

: Pelanggan
: Dokumen
: id
: b-2.1P, 2.1P-F3
Type

Size

Description

Int

10

Id Pelanggan

1

Id

2

Username Varchar

50

Username

3

Password

Varchar

50

Password

4

Nama

Varchar

50

Nama

5

Ttl

Varchar

50

TTL

6

Jenkel

Varchar

15

Jenis
Kelamin

7

Alamat

Varchar

50

Alamat

8

Kota

Varchar

50

Kota

9

Pekerjaan

Varchar

50

Pekerjaan

10

Tlp

Varchar

15

Tlp

Gambar 6. Diagram Arus Data Level 2 Output
3.4 Kamus Data
Kamus data digunakan untuk m
endefenisikan data yang mengalir pada sistem
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Tabel 4. Kamus Data Pesan
Nama Arus
: Pesan
Data
: Dokumen
Bentuk Data
: no
Primay Key
: b-2.2P, 2.2P-F4
Arus

No

Nama
Field

Tabel 6. Kamus data jenis motor

Type

Size

Description

Varchar

50

penjualan
ke-

Int

50

Idpenjualan

1

No

2

Username

3

Kode

Varchar

50

Nama

5

Jenis

Varchar

50

Jenis
kelamin

6

Tipe

Varchar

50

Alamat

7

Plat

Varchar

10

Kota

8

Jumlah

Varchar

10

9

Harga

Varchar

10

10

Totalbaya
r

Varchar

12

11

Tgl

Nama
Arus
Data
Bentuk
Data
Primay
Key
Arus
Nama
No
Field
1 no
2

Date

Nama
jenismobil
Jumlah
penjualan

Tanggal

Tabel 5. Kamus Data motor
Nama Arus
Data
Bentuk Data
Primay Key
Arus

: data
: Dokumen
: kode
: b-2.2P, 2.2P-F4
Type

Size

1

Nama
Field
Kode

Varchar

10

Kode motor

2

Gambar

Varchar

70

Gambarmotor

3

Jenis

Varchar

100

Jenismotor

5

Tipe

Varchar

30

Tipemotor

6

Warna

Varchar

50

7

Spesifikasi

8

Bpkb

Varchar

50

Warnamobil
Spesifikasi
mesin
Masa Bpkb

7

Plat

Varchar

10

Platmotor

8

Harga

9

ket

No

Text

Text

2014

Description

jenis

: Data jenis motor
: Dokumen
: no
: b-2.2P, 2.2P-F4

Type Size Description
Text

Data File

Text

Keterangan

IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
4.1 Implementasi
Perangkat lunak yang digunakan pada saat
implementasi yaitu :
1. Sistem operasi menggunakan Windows 7
2. Wamp 2 (basisdata menggunakan MySql,
bahasa pemrograman PHP dan web server
Apache)
3. Aplikasi yang digunakan Macromedia MX
4. Web browser (Mozilla Firefox )
Perangkat keras yang digunakan pada saat
implementasi yaitu :
1. Processor Intel Pentium ;
2. Harddisk 250 GB;
3. RAM 1 GB.
4.2 Pengujian Sistem
Untuk menguji sistem yang telah
dibuat, penulis menggunakan metode
pengujian sistem. Metode ini bertujuan
untuk
meguji
keberhasilan
dari
perancanganprogram.
Langkah-langkah
Pengujian Sistem
a. Buat Rencana Uji
Langkah
pertama
dalam
proses
pengujianSistem adalah menciptakan rencana
uji diprioritaskan. Kita dapat mempersiapkan
uji kasus untuk Sistem. Uji kasus didasarkan
pada persyaratan dan dokumen spesifikasi
fungsional.
Persyaratan
dan
dokumen
spesifikasi. Dokumen rencana rinci mencakup
uji kasus yaitu menguji antarmuka eksternal
dengan berbagai jenis masukan Load testing,
Keamanan pengujian dan fungsi error

Hargamotor
900

Keterangan
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b. Menguji Antarmuka Eksternal
Menguji antarmuka eksternal blok
aplikasi dengan menggunakan strategi yaitu
memastikan bahwa blok aplikasi antarmuka
yang mengekspos alamat semua spesifikasi dan
persyaratan
fungsional.
aplikasi
dapat
menunjukkan
apakah
aplikasi
dapat
diintegrasikan dan ditempatkan di lingkungan
target. Pengujian ini mencakup proses input
dan output. Setelah memastikan bahwa
spesifikasi fungsional sudah berjalan normal,
kemudian
dilakukan
pengujian
untuk
memastikan aplikasi berjalan sebagaimana
mestinya
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