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PERANCANGAN WEBSITE PADA PT. ASTRA DAIHATSU MAKASSAR
Solmin
Dosen Tetap Unversitas Cokroaminoto Palopo
Abstrak
Teknologi yang semakin canggih dan persaingan dalam dunia bisnis otomotif semakin
ketat, hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif. Salah satu
cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menjalankan suatu strategi marketing yaitu membangun
suatu sistem pemasaran yang berbasis Web pada PT. ASTRA DAIHATSU Makassar.Pada tugas
akhir ini, penulis mengimplementasikan sebuah website pemasaran untuk PT. ASTRA
DAIHATSU Makassar yang dapat memberikan informasi penting untuk konsumen dengan sistem
pencarian data unit serta di lengkapi dengan search stock (Pencarian jumlah stok barang yang
terjual) yang mudah dan praktis untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang di inginkan.
Website ini disertai dengan Request Unit dari konsumen untuk agen PT. ASTRA DAIHATSU
Makassar sehingga pihak agen dapat dengan mudah menghubungi konsumen untuk melakukan
follow up dan transaksi lebih lanjut. Sistem pemasaran web ini dirancang dengan menggunakan
bahasa pemrograman PHP, dan database MySQL.Dari hasil implementasi dan pengujian sistem
pemasaran berbasis web ini meliputi search stock, request unit, dan admin area, maka dengan
adanya website pemasaran agen PT. ASTRA DAIHATSU Makassar ini, konsumen dapat
melakukan pencarian data barang dengan lebih mudah. Selain itu website ini memberi informasi
detail dari setiap data barang yang ditemukan. Dari analisa secara keseluruhan maka dapat
dikatakan bahwa fitur-fitur yang ada pada website ini dapat membantu memaksimalkan kinerja
perusahaan.
Kata Kunci: pemrograman php, mysql, white box, dan pt. astra daihatsu makassar
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Seiring
dengan
perkembangan
teknologi yang terus mengambil peranan
peradaban yang saat ini telah merambah
semua sektor baik formal maupun di sektor
non formal, salah satunya adalah internet
yang telah mewabah diseluruh dunia melalui
dunia maya. Saat ini perkembangan
komputer dibidang website sangatlah pesat,
yang pada awalnya website adalah ruang
informasi dalam dunia internet. Sebagai
contoh website yang memuat berita-berita,
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi termasuk ecommerce.
PT. ASTRA DAIHATSU Makassar
adalah sebuah perusahaan yang bergerak di
bidang Otomotif, khususnya pemasaran
Mobil di beberapa kota di indonesia. Proses
penyebaran informasi dan pemesanannya
masih dilakukan secara manual atau
konvensional sehingga menghabiskan waktu
serta membutuhkan lebih banyak biaya dan
tenaga kerja. Selain itu, tidak pernah ada

masukan, saran ataupun kritikan dari
konsumen, baik mengenai segi pelayanan
atau mengenai produk PT. ASTRA
DAIHATSU sendiri, sehingga sistem hanya
berjalan di tempat tanpa adanya perubahan
yang berarti. Proses penyebaran informasinya
dilakukan dengan menempelkan selebaranselebaran,
sehingga
informasi
yang
dihasilkan belum akurat. Sedangkan dalam
proses pemesanan barangnya, konsumen
harus datang ke perusahaan tersebut dan
memilih langsung barang yang diinginkan
atau melalui telepon. Begitu juga dengan
proses pembayarannya juga masih manual.
Untuk
memperoleh
informasi
dan
kemudahan dalam proses pemesanan dan
pembayaran maka diperlukan website untuk
membantu kelancaran transaksinya.
Persoalan yang cukup mendasar yang
ingin dikemukakan adalah memberikan
informasi penting untuk konsumen dengan
sistem pencarian data unit serta di lengkapi
dengan search stock (Pencarian jumlah stok
barang yang terjual) yang mudah dan praktis
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untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan
yang di inginkan. Website ini disertai dengan
Request Unit dari konsumen untuk agen PT.
ASTRA DAIHATSU Makassar sehingga
pihak
agen
dapat
dengan
mudah
menghubungi konsumen untuk melakukan
follow up dan transaksi lebih lanjut. Sistem
pemasaran web ini dirancang dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP,
dan database MySQL.
1.2 Pokok permasalahan
Dalam proses penyebaran informasi
dan pemesanan barang pada perusahaan PT.
ASTRA DAIHATSU Makassar banyak
menggunakan sistem manual dan tentunya
terdapat
berbagai kekurangan dibanding
dengan sistem yang seharusnya diterapkan,
misalnya sistem informasi pada sebuah
perusahaan.
Berdasarkan latar belakang yang sudah
diuraikan sebelumnya, maka penulis
mencoba
untuk
merumusan
pokok
permasalahan sebagai berikut:
a.
Penyebaran informasi yang dilakukan
masih secara manual sehingga kurang
mendukung keakuratan informasi.
b.
Pemesanan dan pembayaran produk
masih dilakukan secara manual,
sehingga sering terjadi keterlambatan
pada saat transaksi.
1.3 Batasan Masalah
Untuk memudahkan dalam pemecahan
suatu permasalahan perlu kiranya diberikan
batasan-batasan masalah atau ruang lingkup
penelitian yang mencakup:
a.
Pembuatan halaman-halaman web
yang dapat diakses oleh konsumen,
dimana konsumen dapat melihat
produk-produk
yang
ditawarkan
beserta daftar harganya.
b.
Transaksi jual-beli produk hanya dapat
dilakukan oleh konsumen yang
terdaftar sebagai member di situs
perusahaan.
c.
Pembuatan sarana informasi bagi
perusahaan untuk melakukan promosi
dan penjualan barang secara online
dimana proses transaksinya melalui
transfer bank dan ATM.
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1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini pada
dasarnya untuk memberikan landasan
pemikiran pada pembuatan suatu aplikasi
yang dapat diakses tanpa dibatasi waktu dan
tempat (online). Adapun tujuan dari
penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai
berikut :
a.
Untuk menghasilkan sebuah rancangan
website yang dapat mempercepat dan
mempermudah
distribusi
segala
informasi secara akurat.
b.
Mengimplementasikan
perangkat
lunak aplikasi web yang telah dibuat
untuk diterapkan penggunaannya pada
PT. ASTRA DAIHATSU Makassar.
c.
Memenuhi syarat pencapaian gelar
sarjana
pada
jurusan
Teknik
Informatika STIMED NUSAPALAPA
Makassar.
1.5 Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian diharapkan dapat
memberikan manfaat masing-masing kepada:
a.
Manfaat bagi Dunia Akademik
Diharapkan dari hasil penelitian ini
akan memberikan suatu referensi yang
berguna dalam perkembangan dunia
akademik khususnya dalam penelitianpenelitian yang akan datang. Dapat
pula
memberikan
sumbangan
pemikiran
bagi
perkembangan
teknologi informasi dalam dunia ilmu
pengetahuan.
b.
Manfaat Terhadap Instansi
Dengan adanya situs tersendiri,
perusahaan
dapat
memasarkan
produknya
kepada
masyarakat
umumnya
dan
para
member
perusahaan khususnya. Dan berbagai
macam informasi tentang perusahaan
akan lebih mudah untuk diakses.
c.
Manfaat bagi Penulis
Merupakan studi kasus yang baru
dalam merancang sebuah sistem
informasi berbasis web sebagai
aplikasi dari ilmu yang diperoleh
selama duduk di bangku kuliah dan
sebagai
pembekalan
dalam
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d.

menghadapi dunia kerja yang sarat
dengan teknologi informasi.
Bagi Pelanggan atau Konsumen
Akan memudahkan bagi pelanggan
dalam memperoleh informasi tentang
produk-produk dari PT. ASTRA
DAIHATSU Makassar.

1.6 Jenis penelitian
Pada penelitian ini, digunakan dua
metode yang dijadikan sebagai cara
pengumpulan data, yaitu:
1. Metode wawancara
Wawancara memungkinkan analisis
sistem sebagai pewawancara untuk
mengumpulkan data secara tatap muka
langsung
dengan
orang
yang
diwawancarai. Dalam hal ini dilakukan
wawancara langsung kepada Kepala
Administrasi dan Marketing PT. ASTRA
DAIHATSU Makassar. Wawancara ini
bertujuan untuk mendapatkan suatu
informasi tentang pembangunan sistem
yang akan kami buat. Melalui sistem
yang dibangun nantinya diharapkan
mampu memperlancar proses pengolahan
data pada perusahaan tersebut.
2. Metode Pustaka
Metode pustaka adalah metode yang
digunakan dengan mencari data atau
materi tertulis baik dari buku, catatan,
literatur dan tutorial-tutorial di internet,
sebagai bahan referensi penyusunan
laporan ini. Sebagian besar referensi
diperoleh dari berbagai macam sumber.
II. LANDASAN TEORI
2.1 Konsep Dasar Sistem
Sebelum berbicara jauh tentang sistem
informasi yang akan dirancang, maka terlebih
dahulu harus memahami sistem. Sistem
adalah istilah yang biasa digunakan dalam
beberapa disiplin ilmu. Pemakaian istilah
tersebut meluas secara pesat yang disebabkan
oleh perkembangan aktivitas pemrosesan
data elektronik. Karena adanya studi antar
disiplin ilmu yang berbeda, sehingga terdapat
beberapa defenisi tentang sistem.
Menurut
Jogiyanto H.M (2005:2)
yang memandang sistem dari segi perspektif
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penekanan pada elemen atau komponen
menyatakan bahwa sistem adalah kumpulan
elemen yang saling berinteraksi untuk
mencapai suatu tujuan tertentu
.
2.2 Konsep Dasar Informasi
Menurut Jogiyanto H.M (2001:8),
“Informasi dapat didefinisikan sebagai data
yang diolah menjadi bentuk yang berguna
dan lebih berarti bagi yang menerimanya “.
Dari defenisi diatas dapat dijabarkan
bahwa
informasi
merupakan
hasil
pengolahan data yang telah mempunyai arti
sehingga dapat digunakan khususnya oleh
manajemen dalam membuat keputusan. Juga
terlihat bahwa data adalah elemen dari
informasi, dimana data belum memberikan
tambahan pengetahuan atau temuan tertentu.
Dengan demikian data merupakan bahan
mentah yang harus diolah terlebih dahulu
sebelum menjadi informasi.
2.3 Siklus Informasi
Data merupakan bentuk yang masih
mentah dan belum dapat bercerita banyak,
sehingga perlu diolah lebih lanjut. Data
diolah melalui suatu model untuk
meghasilkan informasi dengan menggunakan
suatu metode proses yang tertentu menjadi
informasi kemudian pemakai menerima
informasi tersebut dan membuat suatu
keputusan serta melakukan tindakan, berarti
menghasilkan suatu tindakan yang akan
membuat sejumlah data kembali. Data
tersebut akan ditangkap sebagai input,
diproses kembali lewat suatu model dan
seterusnya
membentuk
suatu
siklus.
(Jogiyanto H.M. 2001:9) disebut dengan
siklus informasi (information cycles). Siklus
ini juga biasa disebut dengan siklus
pengolahan data (data processing cycles).
2.4 Konsep Dasar Web
1. Internet
Secara teknis, internet merupakan
dua komputer atau lebih yang saling
berhubungan membentuk jaringan komputer
hingga meliputi jutaan komputer didunia
(internasional), yang saling berinteraksi dan
bertukar informasi. Sedangkan dari segi ilmu
pengetahuan, internet merupakan sebuah
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perpustakaan besar yang didalamnya terdapat
jutaan informasi atau data yang dapat berupa
text, gambar, audio, maupun animasi dan
lain-lain dalam bentuk media elektronik.
Orang biasa berkunjung ke perpustakaan
tersebut kapan saja, dari mana saja dan di
mana saja.
Dari segi komunikasi internet adalah
sarana yang sangat efisien dan efektif untuk
melakukan pertukarnan informasi jarak jauh,
maupun
di
lingkungan
perkantoran
(ilmukomputer, 2003).
2. Istilah-Istilah Internet
1.
DNS (Domain Name System)
Domain Name System adalah atribut
database system yang digunakan untuk
pencarian nama komputer (name resolution)
di jaringan yang menggunakan TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet
Protocol). DNS biasa digunakan pada
aplikasi yang terhubung di internet seperti
web browser atau e-mail, dimana DNS
membantu memetakan host name sebuah
komputer ke IP Address.
Selain digunakan di internet, DNS
juga dapat di implementasikan ke private
network atau internet. DNS memiliki
beberapa keunggulan seperti yang dijelaskan
berikut ini:
1) Mudah, DNS sangat mudah karena
user tidak lagi direpotkan untuk
mengingat IP Address sebuah
komputer cukup host name (nama
komputer).
2) Konsisten, IP Address sebuah
komputer bisa berubah tetapi host
name tidak berubah.
3) Simple, user hanya menggunakan
satu nama domain untuk mencari
baik di internet maupun di intranet.
2.
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 (Onno W.Purbo, 2001:1).
HTTP menyediakan fasilitas yang
bagus, disamping transfer dokumen yang
mudah, juga melakukan enkripsi pada
dokumen demi alasan keamanan. Bagian
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nama dalam URL dapat diidentifikasi sebuah
program executable, yang ketika dijalankan
akan menghasilkan halaman HTML. Ketika
sebuah server menerima permintaan untuk
pengambilan dokumen tertentu, server
mengeksekusi
program
tersebut
dan
mengirimkan
dokumen
HTML yang
dihasilkan program tersebut. Lebih jauh lagi,
client dapat mengirimkan argumen-argumen
tambahan yang akan digunakan program
pada saat dieksekusi.
Dengan
demikian,
pembentukan
dokumen dapat menjadi bervariasi karena
ditentukan oleh argumen-argumen yang ada
di server tersebut. Salah satu contoh program
web server adalah apache.
3.
WWW (World Wide Web)
World Wide Web yang dikenal juga
dengan nama the web atau www
dikembangkan pada tahun 1990 di CERN
(Laboratorium Fisika Partikel) di Swiss.
Menurut
Melwin
Syafrizal
(2005:269) WWW atau web saja, yakni
sebuah sistem dimana informasi dalam
bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain
dipersentasikan dalam bentuk hypertext dan
dapat diakses oleh perangkat lunak yang
disebut browser.
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 serverserver web. web client (Komputer yang
membaca web page) menampilkan page
dengan menggunakan program yang disebut
dengan browser web.
4.
Mail Server
Mail server adalah suatu bentuk
server yang hanya difungsikan untuk
menerima pelayanan email baik free maupun
bayar. Contoh mail server adalah pada.
www.mail.yahoo.co.id
5.
Web Browser
Web Browser adalah software untuk
menampilkan halama website. Cara kerja
browser adalah menerjemahkan kode
program yang diterima dari server web
kedalam bentuk visual sesuai dengan apa
yang dirancang oleh pembuat website.
6. URL (Universal Resource Locator)
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Universal resource locator (URL)
adalah alamat web pada internet. Sistem
hypertext mangandung konsekuensi tentang
adanya penyimpanan pointer ke tempat
dokumen–dokumen berada. Dalam Web,
fungsi pointer ini diberikan oleh Universal
Resource Locator (URL). Berikut ini adalah
sebuah
contoh
URL
:
http://www.google.com/alamat
Bagian
pertama
dari
URL
menunjukkan bagaimana dokumen harus
diakses. Potongan ‘http’ menunjukkan bahwa
dokumen
harus
diakses
dengan
menggunakkan HyperText Transfer Protocol,
yang berupa sebuah protocol untuk
pentransferan dokumen HTML. Bagian
kedua pada URL menunjukkan nama unik
dari sebuah mesin dalam internet. Lalu
bagian sisa pada pada URL merupakan nama
path yang menunjukkan lokasi file pada
mesin tersebut.

Windows dan beberapa versi linux. PHP juga
dapat dibangun sebagai modul pada web
server Apache dan sebagai binary yang dapat
berjalan sebagai CGI.
PHP dapat mengirim HTTP header,
dapat
mengeset
cokies,
mengatur
authentication dan redirect users. PHP
menawarkan koneksitas yang baik dengan
beberapa basis data, antara lain Oracle,
Sybase, SQL, MySQL, Solid, PostgreSQL,
Filepro, dBase, Unix dbm dan tak terkecuali
semua database ber-interface ODBC. Bila
PHP berada dalam halaman web anda, maka
tidak lagi dibutuhkan pengembangan
lingkungan khusus atau direktori khusus.
Hampir seluruh aplikasi berbasis web dapat
dibuat dengan PHP, namun kekuatan utama
adalah konektivitas basis data dengan web.
Dengan kemampuan ini kita akan
mempunyai suatu sistem basis data yang
dapat di akses dari web.

2.5 PHP (Personal Home Page)
PHP adalah bahasa server-side
scripting yang menyatu dengan HTML untuk
membuat halaman web yang dinamis.
Maksud dari server side scripting adalah
sintaks dan perintah-perintah yang diberikan
akan sepenuhnya dijalankan di server tetapi
disertakan pada dokumen HTML. Pembuatan
web merupakan kombinasi antara PHP
sendiri sebagai bahasa pemrograman dan
HTML sebagai pembangun halaman Web.
Ketika seorang pengguna internet
akan
membuka
suatu
situs
yang
menggunakan fasilitas server side scripting
PHP, maka terlebih dahulu server yang
bersangkutan akan memproses semua
perintah PHP di server lalau mengirimkan
hasilnya dalam format HTML ke web
browser pengguna internet. Dengan demikian
seorang pengguna internet tidak dapat
melihat kode program yang ditulis dalam
PHP sehingga keamanan dalam halaman web
menjadi lebih terjamin.
Tetapi tidak seperti ASP yang juga
cukup dikenal sebagai server side scripting,
PHP merupakan software yang open source
(gratis) dan mampu lintas platform, yaitu
dapat digunakan dengan sistem operasi dan
web server apapun. PHP mampu berjalan di

2.6 Penjualan Online
1. Defenisi Penjualan Online
Online diartikan sebagai peralatan
yang selalu terhubung ke pusat dan terus
dikontrol oleh pusat. Beberapa contoh
peralatan yang selalu online misalnya
komputer yang terhubung ke jaringan
internet, mesin ATM (Ascincronous Transfer
Mode), perangkat komputer yang dimiliki
oleh suatu sistem perusahaan atau organisasi.
Penjualan Online yang lebih popular
dengan istilah Electronic Commerce (ECommerce) masih belum mempunyai
defenisi pasti yang sudah distandarkan dan
disepakati bersama. Namun sebagai contoh,
ini adalah salah satu defenisi e-commerce
menurut.
E-Commerce adalah sekumpulan
teknologi, aplikasi dan proses bisnis dinamis
yang
menghubungkan
perusahaan,
konsumen, dan komunitas-komunitas melalui
transaksi pertukaran barang, layanan dan
informasi secara elektronik.
2. Mekanisme Penjualan Online
Pembeli yang hendak memilih
belanjaan
yang
akan
dibeli
bisa
menggunakan
Shopping
cart
untuk
menyimpan data tentang barang-barang yang
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telah dipilih dan akan dibayar. Shopping cart
berupa formulir dalam web, dan dapat dibuat
dengan pemrograman script (Misal php) dan
database (misal MySQL). Barang-barang
yang sudah dimasukkan ke shopping cart
masih bisa dibatalkan (di cancel), jika
pembeli berniat untuk membatalkan barang
tersebut. Setelah pembeli mengadakan
transaksi, retailer akan mengirimkan barang
yang dipesan baik melalui jasa pos langsung
maupun melalui jasa penitipan ke rumah
pembeli.
3. Mekanisme Pembayaran Pada Sistem
Penjualan Online
Untuk
pembayaran,
e-commerce
menyediakan banyak alternatif. Bentuk atau
cara pembayaran yang digunakan di internet
umumnya bertumpu pada sistem keuangan
nasional. Tapi ada juga beberapa yang
mengacu kepada keuangan lokal atau
masyarakat.
Ada beberapa metode pembayaran
yang dapat digunakan, yaitu:
a.
Transfer langsung melalui Bank.
b.
Pembayaran melalui ATM.
c.
Sistem pembayaran kartu kredit secara
online.
d.
Sistem pembayaran check secara
online.
Namun untuk sistem ini, penulis hanya
akan menggunakan sistem pembayaran
melalui transfer Bank dan ATM saja,
mengingat infrastruktur yang ada pada saat
sekarang ini di Indonesia untuk menerapkan
sistem pembayaran melalui kartu kredit dan
check online belum memadai baik itu dari
segi keamanan dan tingginya biaya jika ingin
bekerja sama dengan Bank pemilik kartu
kredit tersebut.
Selanjutnya cara pembayaran yang
dapat dilakukan oleh konsumen tersebut
dapat memilih dengan:
a.
Transaksi model transfer Bank atau
ATM;
b.
Pembayaran langsung antara dua pihak
tanpa perantara;
c.
Dengan perantara pihak ke tiga;
Apabila proses pembayaran tersebut
telah diotorisasi, maka proses selanjutnya
adalah pengiriman barang. Cara pengiriman
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barang tersebut disesuaikan dengan macam
barang diperdagangkan.
Sistem e-commerce menghilangkan
pencurian dengan cara mengenkripsi nomor
kredit tersebut di server perusahaan.
Transaksi dengan
kartu
kredit dapat
dienkripsi menggunakan secure Sockets
Layer (SSL) sebuah protocol yang akan
mengamankan seluruh komunikasi server,
memproteksi data pada saat dikirimkan
melalui internet.
III. ANALISIS DAN PERANCANGAN
SISTEM
3.1 Analisis Sistem yang Sedang Berjalan
Berdasarkan analisis yang dilakukan
penulis pada Perancangan Website pada PT.
Astra Daihatsu Makassar menunjukkan
bahwa sistem yang digunakan masih
sederhana. Untuk lebih jelasnya mengenai
sistem yang sedang berjalan dapat dilihat
pada gambar 4.1 berikut:
Pelanggan

Marketing

Cek Jumlah &
Harga Barang

Cek Jumlah &
Harga Barang

Formulir
Pembelian &
Brosur

Pengisisan
Formulir

Data Pelanggan &
Jumlah & Jenis
Barang

Pimpinan

Pengecekan
jumlah & harga
Barang

Formulir
Pembelian &
Brosur

Data Pelanggan &
Jumlah & Jenis
Barang

Penjualan Barang
A

Faktur Penjualan

Faktur Penjualan

A
Pengarsipan
Penjualan

Lap. Penjualan
Lap. Data Barang
Lap. Pelanggan

Lap. Penjualan
Lap. Data Barang
Lap. Pelanggan

A

Gambar 1. Diagram Alir dokumen yang
sedang berjalan
3.2 Sistem yang Diusulkan
Adapun diagram alir dokumen sistem
yang diusulkan dapat dilihat pada gambar 4.2
berikut:
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Pelanggan

SERVER

Daftar Pelanggan
Transaksi barang &
total Pesanan
Faktur Penjualan
Kontak

Marketing
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Pimpinan

Input Jumlah & Harga
Barang

Daftar Pelanggan
Transaksi Penjualan
Faktur Penjualan
Input Pelanggan
DATABASE SERVER

Daftar Pelanggan
Transaksi barang &
total Pesanan
Faktur Penjualan
Kontak

Input Kontak

Gambar 4. Diagram Berjenjang
Input Pesanan
Balas Kontak
Cetak Faktur

3.5 Diagram Arus Data (DAD) level 0
1

Data Pelanggan
Kontak
Pesanan Barang

a.

b.

Pelanggan

Input

Jumlah & Harga Barang

Marketing

Info Layanan
Transaksi barang & total Pesanan
Faktur Penjualan
Kontak

Faktur Penjualan

Daftar Pelanggan
Transaksi barang & total Pesanan
Faktur Penjualan
Kontak

Kontak

2

Konfirmasi
Pembayaran

Pembayaran

Proses

A
Bukti Faktur
Terbayar

Konfirmasi Pembayaran

2.1P

2.2P

Balas Kontak

Konfirmasi
Pembayaran

Bukti Faktur
Terbayar
F4

F3

Kontak

Tfaktur

3

Gambar 2. Diagram Alir Dokumen yang
diusulkan
3.3 Diagram Konteks
Diagram konteks menggambarkan
proses
yang
berhubungan
dengan
lingkungannya, terdapat pihak luar atau
lingkungan yang memberi input dan ada
pihak yang menerima output sistem. Adapun
diagram konteks dari perangkat lunak yang
diusulkan dapat dilihat pada gambar 4.3
sebagai berikut:

Output

Laporan
Daftar Pelanggan
Transaksi Penjualan
Faktur Penjualan

c.
Pimpinan

Gambar 5. Diagram Arus Data Level 0
3.6 Diagram Arus Data (DAD) level 1

Gambar 6. Diagram Arus Data Level 1
3.7 Diagram Arus Data (DAD) level 2
Gambar 3. Diagram Konteks Sistem
3.4 Diagram Berjenjang
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Transaksi barang & total Pesanan
Faktur Penjualan
Kontak

a.

3.1P
Kontak
F4 Kontak

Pelanggan

Kontak

3.2P
Daftar Pelanggan

F2 Tpelanggan

Daftar Pelanggan
Daftar Pelanggan
Transaksi Penjualan
Faktur Penjualan

3.4 P

c.
Pimpinan

Jumlah & total Pesanan
Faktur Penjualan
F3 Tfaktur

Faktur Penjualan

Daftar Pelanggan
Transaksi barang & total Pesanan
Faktur Penjualan
Kontak

3.5 P

b.

Jumlah & Harga Barang
Marketing

F1 Tbarang

Data Barang

Gambar 7. Diagram Arus Data Level 2
IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dari hasil perancangan dan pembuatan
website pemasaran pada agen PT. ASTRA
DAIHATSU dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
a.
Dengan adanya hak akses, semua data
mobil
maupun
transaksi
akan
tersimpan dengan aman. User yang
tidak memiliki hak akses tidak dapat
masuk ke dalam sistem atau mengubah
data.
b.
Dengan adanya program aplikasi
website ini, konsumen yang belum
mengerti
seputar
PT.
ASTRA
DAIHATSU
dapat
memperoleh
informasi umum tentang PT. ASTRA
DAIHATSU tanpa harus datang ke

2012

kantor agen PT. ASTRA DAIHATSU
terlebih dahulu.
c.
Pembuatan website PT. ASTRA
DAIHATSU ini menguntungkan bagi
pihak agen PT. ASTRA DAIHATSU
karena dapat menyebar informasi lebih
luas dan juga sekaligus menjadi sarana
promosi bagi agen PT. ASTRA
DAIHATSU.
d.
Pembuatan website PT. ASTRA
DAIHATSU dapat membantu kinerja
perusahaan serta memaksimalkan
sarana efektivitas waktu.
e.
Fitur yang ada pada website PT.
ASTRA DAIHATSU telah memenuhi
tujuan awal pembuatan website
tersebut. Namun tidak menutup
kemungkinan adanya error yang
muncul pada saat website dijalankan
penuh, terutama pada browser web
yang lain.
4.2 Saran
Saran yang dapat diberikan untuk
pengembangan program aplikasi website
pemasaran pada PT. ASTRA DAIHATSU ini
adalah :
a.
Hendaknya sistem informasi yang di
rancang dapat di aplikasikan untuk
mempermudah bagi pihak PT. Astra
Daihatsu Makassar untuk melakukan
penyebaran
informasi
dan
pemesanannya
sehingga
dapat
mempermudah
antara
pihak
perusahaan dan konsumen.
b.
Pengembangan fitur-fitur didalam
website PT. Astra Daihatsu termasuk
marketing area yang lebih terperinci
dan akses yang lebih luas.
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