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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Waktu : Maret 2011 – November 2011

Tempat : Toko Jaya Raya

Pasar Baru Gedongtataan Blok C 45-46, Kab. Pesawaran,

Lampung (0721) 94448.

B. Alat dan Bahan

Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Tabel 1. Alat dan bahan

No Alat dan bahan Jumlah Fungsi
1 Personal Computer 1 unit Sebagai alat pembangun sistem
2 Xampp versi 1.7.4 1 paket PHP 5.3.5. sebagai bahasa

Pemrograman Web dinamis,
MySQL 5.3.5. sebagai DBMS.
Apache 2.2.17. sebagai aplikasi
web server.

3 Dreamweaver CS5 Sebagai penyunting halaman
web.

4 JUDE Comunity Sebagai editor diagram.
5 Mozilla Firefox 4.0.1 Sebagai web browser.
6 Internet Explorer 7 Sebagai web browser.
7 Google Chrome Sebagai web browser.
8 Photoshop CS3 Sebagai editor gambar.
9 Hosting Server Sebagai web hosting sistem.
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C. Tahapan Penelitian

1. Investigasi

Toko Jaya Raya memiliki logo seperti gambar di bawah ini.

Gambar 11. Logo Toko Jaya Raya

Logo tersebut melambangkan Toko Jaya Raya yang terdiri dari huruf J dan R.

Logo tersebut diciptakan oleh pemilik toko sendiri Muhammad Amin pada tahun

1996. Pada tahap investigasi ini harus dimulai dari awal dengan cara

mengumpulkan informasi yang selengkap-lengkapnya. Khususnya jika ada

kelemahan-kelemahan dari sistem lama, maka sistem baru yang dibuat harus

dapat menambal kelemahan sistem lama tersebut. Pengumpulan data dilakukan

dengan pengamatan langsung di toko dengan menggunakan teknik wawancara,

yaitu dengan menanyakan secara langsung bagaimana mekanisme kerja mereka

secara manual kepada bagian-bagian yang bersangkutan. Dengan melihat proses

manual yang melibatkan banyak kertas, usaha minimalisasi pemakaian kertas

tersebut dilakukan melalui perubahan sistem yang terstruktur serta memanfaatkan

secara optimal komputer yang ada. Sistem lama yang digunakan pada Toko Jaya

Raya  ialah sebagai berikut :

a. Pemilik toko membeli barang kepada supplier secara kontan maupun

berhutang (biasanya jatuh tempo 1 bulan).
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b. Barang yang telah didapat dari supplier dicantumkan kode modal

pembelian sekaligus harga jual.

c. Barang dagan dipajang di etalase pada Toko Jaya Raya.

d. Memberikan nota penjualan bila costomer memintanya.

Berikut adalah diagram aktivitas beserta diagram bisnis sistem lama yang

digunakan pada Toko Jaya Raya.

Gambar 12. Gambar diagram aktivitas proses penjualan pada sistem lama

Gambar 13. Gambar diagram bisnis penjualan pada sistem lama

1. beli barang

2. memberikan nota penjualan bila
customer memintanya
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Gambar 14. Gambar diagram aktivitas proses pembelian pada sistem lama

Gambar 15. Gambar diagram bisnis proses pembelian pada sistem lama

1. beli barang

2. kirim barang + nota kontan jika
pembayaran kontan

3. kirim barang + nota hutang jika
pembayaran berjangka

4. membayar hutang saat jatuh tempo

5. berikan bukti pelunasan hutang
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Dapat dilihat pada sistem lama dari Toko Jaya Raya bahwa terdapat banyak sekali

kelemahannya, di antaranya ialah :

a. Tidak dilakukannya pendataan ulang tentang barang yang telah didapat

dari supplier.

b. Tidak ada laporan hutang yang dapat memungkinkan pemilik toko lupa

membayar hutang kepada supplier.

c. Tidak ada laporan persediaan barang.

d. Tidak ada laporan pembelian.

e. Tidak ada laporan penjualan.

f. Tidak ada laporan laba.

g. Tidak semua barang yang didapat dari supplier dapat dipajang di dalam

toko karena keterbatasan tempat.

h. Customer hanya dapat melakukan pembelian jika datang langsung ke

toko.

Sistem informasi penjualan dan manajemen yang akan dibuat sebagai sistem baru

pada Toko Jaya Raya akan memperbaiki segala kelemahan pada sistem lama yang

digunakan Toko Jaya Raya selama ini. Sistem informasi penjualan dan

manajemen yang akan memberikan kemudahan untuk input data barang,

memberikan informasi persediaan barang, informasi pembelian, informasi

penjualan, informasi hutang, informasi laba, memberikan notifikasi jika ada

barang yang habis, memberikan notifikasi bila akan jatuh tempo pembayaran

hutang, memajang semua barang dagangan pada web penjualan, memudahkan

customer melakukan pembelian secara online.
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2. Analisis

Menganalisa data dan sistem yang sudah ada, mempelajari permasalahannya

kemudian memulai membuat Context Diagram setelah itu Data Flow Diagram

dan Entity Relationship Diagram serta tabel database yang diperlukan sistem

nantinya. Untuk sistem baru yang akan dibuat akan lebih dapat dipahami jika

digambarkan dalam bentuk diagram aktivitas dan diagram bisnis. Berikut ini

adalah diagram aktivitas beserta diagram bisnis sistem baru yang akan dibangun.

Gambar 16. Gambar diagram aktivitas proses registrasi pada sistem

Gambar 17. Gambar diagram bisnis proses registrasi pada sistem

4. mengaktifkan akun customer

3. memverifikasi pendafaran

2. sistem mengiri email
kecustomer

1. isi form register pada web toko
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Gambar 18. Gambar diagram aktivitas proses penjualan
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Gambar 19. Gambar diagram bisnis proses penjualan

Gambar 20. Gambar diagram aktivitas proses pembelian

7. email konfirmasi penjualan

5. konfirmasi pembayaran pada web
toko

2. pilih barang yang akan di beli

1. login pada web toko

4. bila stok tersedia akan mengirim
email

3. bila stok habis menampilkan barang kembali

6. verifikasi konfirmasi pembayaran
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Gambar 21. Gambar diagram bisnis proses pembelian

Gambar 22. Gambar diagram aktivitas proses permintaan laporan

2. input data pembelian

1. input data supplier

4. input data hutang

3. input data barang
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Gambar 23. Gambar diagram bisnis proses permintaan laporan

a. Data Flow Diagram

Langkah awal dalam perancangan sistem ini adalah pembuatan sistem Context

Diagram. Context Diagram ini merupakan gambaran awal dari sistem pada Toko

Jaya Raya secara umum, yang menggambarkan sistem beserta hubungannya

dengan lingkungan luar dan bagaimana sistem ini berinteraksi.

Penjelasan sistem yang lebih rinci dapat dilihat pada Data Flow Diagram. Dari

sini bisa didapatkan gambaran secara lebih jelas lagi tentang sistem yang akan

dibangun.

9. request laporan laba

7. request laporan penjualan

1. request laporan barang

3. requrst laporan pembelian

5. request laporan hutang

4. tampil laporan pembelian

2. tampil laporan barang

8. tampil laporan penjualan

6. tampil laporan hutang

9. tampil laporan laba
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Dari Context Diagram, penggambaran proses-proses dalam sistem bisa lebih

diperluas lagi dengan pembuatan Data Flow Diagram. Pembuatan Data Flow

Diagram ini juga bertujuan untuk lebih memperjelas lagi hubungan antara sistem

dengan kesatuan luarnya, karena dalam Data Flow Diagram kesatuan luar

tersebut akan terhubung dengan proses-proses yang lebih relevan.

Setelah pembuatan sistem Context Diagram langkah selanjutnya adalah

pembuatan Data Flow Diagram (DFD). DFD menunjukkan perpindahan dan

perubahan data dalam suatu sistem. DFD lebih menekankan pada prosesnya.

Berikut ini adalah perancangan DFD dari Toko Jaya Raya.

Gambar Data Flow Diagram Level 1, aliran data dimulai dari customer yang

meng-input data diri customer pada sistem penjualan dan sistem akan memberikan

verifikasi data customer dengan mengirim email ke email customer untuk

memastikan bahwa email tersebut adalah milik customer. Setelah customer

terdaftar dalam sistem, customer dapat melakukan order pada sistem penjualan

dan customer akan diberikan faktur penjualan melalui email. Setelah customer

melakukan pembayaran ke rekening pemilik toko, customer akan memberikan

bukti pembayarannya kepada sistem penjualan, dan sistem akan memberikan

verifikasi penjualan kepada pegawai dan pegawai akan mengkonfirmasikan

pembayaran dengan meng-update status pembelanjaan customer tersebut, setelah

itu sistem akan memberikan faktur pelunasan melalui email dan toko akan

mengirimkan barang ke alamat customer.
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Output pada sistem penjualan dan pembelian akan menjadi input bagi sistem

laporan. Pada sistem laporan pemilik toko dapat me-request laporan barang,

laporan penjualan, laporan pembelian, laporan hutang, dan laporan laba.

Pegawai dapat mengakses master data pada sistem di antaranya master customer,

master supplier, master hutang, master barang, master pembelian dan master

penjualan guna meng-update data yang ada di sistem.

Gambar 26. DFD Level 2 Penjualan

Pada DFD Level 2 Penjualan, dapat dilihat bahwa setelah customer mendapatkan

faktur pelunasan, sistem akan meng-update persediaan barang dan sistem akan

menyimpan transaksi tersebut pada database penjualan. Sistem dapat membaca

persediaan barang pada database barang, dan jika sistem membaca bahwa
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persediaan barang habis maka sistem akan memberikan notifikasi persediaan

barang yang habis kepada pemilik toko melalui email.

Gambar 27. DFD Level 2 Pembelian

DFD Level 2 Pembelian, aliran data dimulai dari toko memesan barang pada

supplier, kemudian barang yang diterima dicatat dalam database pembelian

barang oleh pegawai melalui master barang. Setelah itu jika barang yang dipesan

tiba, maka pihak toko mendapat nota pembelian dan barang yang diterima dan

nota tersebut akan dicatat di database pembelian.
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Gambar 28. DFD Level 3 Pembayaran Pembelian

Pada DFD Level 3 pembayaran pembelian, terdapat sistem pembayaran yakni

sistem pembayaran kontan dan sistem pembayaran berjangka. Pada sistem

pembayaran kontan sistem akan memberikan bukti pembayaran kontan kepada

supplier dan supplier akan memberikan bukti pembelanjaan kontan dari supplier.

Pada sistem pembayaran berjangka sistem akan membaca jatuh tempo

pembayaran kepada supplier pada database hutang dan memberikan notifikasi

jatuh tempo pembayaran hutang kepada pemilik toko melalu email. Setelah

pemilik toko membayar hutang kepada supplier, maka sistem akan memberikan

bukti pembayaran pembayaran hutang dan supplier akan memberikan pelunasan

hutang kepada sistem dan sistem akan meng-update data hutang pada database

hutang.
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Gambar 29. DFD Level 2 Pembuatan Laporan

Pada DFD Level 2 Pembuatan laporan, aliran data berasal dari semua database

yang ada (database barang, hutang, pembelian, penjualan, customer, dan supplier)

dikumpulkan pada proses pembuatan laporan. Setelah itu proses pembuatan

laporan mengolah semua data tersebut menjadi laporan barang, laporan

pembelian, laporan penjualan, laporan hutang, dan laporan laba sesuai request

dari pempinan.

3. Perancangan

Pada tahap ini dilakukannya pembuatan rancangan arsitektur ini terdiri atas desain

database, desain proses, desain user interface yang mencakup desain input, output

form dan report.
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a. Perancangan Database

Perancang database menentukan entity, attribute, relasinya dan konsep lainnya

dalam suatu sistem database. Langkah-langkah yang digunakan ialah

perancangan database konseptual, perancangan database logic, dan perancangan

database fisik.

i. Perancangan Database Konseptual (Conceptual Database Design)

Perancangan database konseptual ini dapat dikatakan sebagai kelanjutan tahap

investigasi pada metode modified waterfall yang mencari segala sesuatu yang

akan berhubungan dengan sistem baru yang akan dibuat setelah mengumpulkan

informasi dari sistem yang lama pada Toko Jaya Raya. Dalam tahap ini,

setidaknya dapat dijawab pertanyaan seperti yang di bawah ini :

1. Prosedur kerja secara keseluruhan yang berlaku pada sistem yang sedang

berjalan.

Prosedur kerja secara keseluruhan yang berlaku pada sistem yang

sedang berjalan telah didapat dari tahap investigasi pada metode

modified waterfall yakni : Pemilik toko membeli barang kepada

supplier secara kontan maupun berhutang (biasanya jatuh tempo 1

bulan), barang yang telah didapat dari supplier dicantumkan kode

modal pembelian sekaligus harga jual, barang dagangan dipajang di

etalase pada Toko Jaya Raya, toko akan memberikan nota penjualan

bila costomer memintanya.
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2. Informasi (output) apa yang diinginkan dari database ?

Informasi (output) yang diinginkan dari database adalah laporan

barang, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan hutang, dan

laporan laba.

3. Apa saja kelemahan-kelemahan dari sistem yang sedang berjalan ?

Kelemahan–kelemahan dari sistem yang sedang berjalan telah

diketahui dari tahap inevestigasi pada metode modified waterfall

yakni : Tidak dilakukannya pendataan ulang tentang barang yang

telah didapat dari supplier, tidak ada laporan hutang yang dapat

memungkinkan lupa membayar hutang kepada supplier, tidak ada

laporan persediaan barang, tidak ada laporan pembelian. tidak ada

laporan penjualan, tidak ada laporan laba, tidak semua barang yang

didapat dari supplier dapat dipajang di dalam toko karena

keterbatasan tempat, customer hanya dapat melakukan pembelian

jika datang langsung ke toko.

4. Pengembangan sistem di masa yang akan datang.

Pada pengembangan sistem di masa yang akan datang diharapkan

toko memiliki sebuat website yang dapat memajang semua barang

yang dimiliki untuk dijual, dapat digunakan sebagai media

pembelanjaan oleh customer dan melalui website, dan dapat

digunakan untuk mendapatkan laporang barang, laporan pembelian,

laporan penjualan, laporan hutang, dan laporan laba.
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5. Bagaimana tingkat keamanan data saat ini ?

Tingkat keamanan data saat ini sangat tidak aman, data yang dimiliki

oleh toko saat ini hanya berupa kertas nota pembelian dari pihak

supplier.

6. Siapa saja yang terlibat dalam sistem yang akan dibangun nantinya.

Yang terlibat dalam sistem yang akan dibangun nantinya ialah

pemilik toko, costumer, pegawai, dan supplier.

7. Apa saja input yang diperlukan ?

Input yang diperlukan adalah data barang, data customer, data

supplier, data hutang, data pembelian, dan data penjualan.

ii. Perancangan Database Logic (Logical Database Design)

Tahap perancangan ini disebut juga pemetaan model data. Berikut langkah-

langkah dalam merancang database logic :

1. Mendefinisikan Entity yang Dibutuhkan.

Entitas pada sistem yang akan dibangun ialah: customer, supplier,

pegawai, dan pemilik toko.



52

2. Menentukan Attribute Setiap Entity Beserta Kuncinya.

Tabel 2. Daftar attribute beserta kuncinya.

Entity Attribute

Customer

Kode Costumer
User
Password
Nama
Alamat
Kota
Email
Telephone
Fax
Nama Bank
No. Rekening

Supplier

Kode Supplier
Nama Toko
Alamat
Kota
Email
Telephone
Fax
Nama Bank
No. Rekening

Pegawai User
Password

Pimpinan
User
Password
Email

Keterangan : attribut yang dicetak tebal dan bergaris bawah
merupakan kunci utama (Primery Key).
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3. Menentukan Relasi Antar Entity Beserta Kunci Tamunya (foreign key)

Tabel 3. Daftar attribute entity hasil relasi beserta kuncinya.

Entity Attribute

Konfirmasi
Pembayaran

Kode Costumer
Order Number
Nama
Email
Telephone
Jumlah yang dibayar
Tanggal pembayaran
Bank Pengirim
Nama Pemilik Rekening
Keterangan

Barang

Kode Barang
Nama Barang
Jenis Barang
Persediaan Akhir
Harga Beli
Harga Jual
Spesifikasi Barang
Gambar Barang

Hutang

Kode Hutang
Kode Pembelian
Jumlah Hutang
Tanggal Jatuh Tempo Hutang
Status Hutang

Pembelian

Kode Pembelian
Kode Supplier
Kode Barang
Jumlah Barang Pembelian
Tanggal Pembelian
Total Pembelian

Penjualan

Kode Penjualan
Kode Customer
Kode Barang
Jumlah Barang Pembelian
Tangal Penjualan
Total Penjualan

Keterangan : attribut yang dicetak tebal dan bergaris bawah
merupakan kunci tamu (Foreign Key).
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Entity relationship diagram terdiri atas tabel-tabel yang memiliki relasi dengan

tabel lainnya. Dari tabel yang telah dirancang sebelumnya dapat dibuat tabel data

dan atribut sebagai berikut.

Gambar 30. Objek Data dan Atributnya

Kode Customer
User
Password
Nama
Alamat
Kota
Emai
Telephonel
Fax
Nama Bank
Nomor Rekening

Customer

Kode Supplier
Nama Toko
Alamat
Kota
Email
Telephone
Fax
Nama Bank
Nomor Rekening

Supplier

User
Password
Email

Pimpinan

Kode Customer
Order Number
Nama
Email
Telephonel
Jumlah yang dibayar
Tanggal Pembayaran
Bank Pengirim
Pemilik Rekening

Konfirmasi
Pembayaran

Kode Barang
Nama
Jenis
Stok Akhir
Harga Beli
Harga Jual

Barang

Kode Penjualan
Kode Customer
Kode Barang
Tanggal Penjualan
Total Penjualan

Penjualan

Kode Pembelian
Kode Supplier
Kode Barang
Jumlah Brg Pembelian
Tanggal pembelian
Total Pembelian

Pembelian

Kode Hutang
Kode Pembelian
Jumlah Hutang
Tanggal Jatuh Tempo
Status

Hutang

User
Password

Pegawai
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Gambar 31. Entity Relationship Diagram

Kode Customer
User
Password
Nama
Alamat
Kota
Emai
Telephonel
Fax
Nama Bank
Nomor Rekening

Customer

Kode Supplier
Nama Toko
Alamat
Kota
Email
Telephone
Fax
Nama Bank
Nomor Rekening

Supplier

Kode Customer
Order Number
Nama
Email
Telephonel
Jumlah yang dibayar
Tanggal Pembayaran
Bank Pengirim
Pemilik Rekening

Konfirmasi
Pembayaran

Kode Barang
Nama
Jenis
Stok Akhir
Harga Beli
Harga Jual
Gambar Barang
Spesifikasi Barang

Barang

Kode Penjualan
Kode Customer
Kode Barang
Tanggal Penjualan
Total Penjualan

Penjualan

Kode Pembelian
Kode Supplier
Kode Barang
Jumlah Brg Pembelian
Tanggal pembelian
Total Pembelian

Pembelian

Kode Hutang
Kode Pembelian
Jumlah Hutang
Tanggal Jatuh Tempo
Status

Hutang

User
Password

Pegawai

User
Password
Email

Pimpinan
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Dari Gambar 31 dapat dilihat relasi antara tabel-tabel yang menyimpan data.

Tabel-tabel di atas semua menyimpan data transaksi yang penting bagi pihak toko.

Antara tabel supplier dengan tabel pembelian adalah memiliki hubungan di mana

pihak toko melakukan pembelian dari supplier berdasarkan kode suppliernya.

Hubungan antara tabel pembelian dengan tabel barang adalah pada pembelian

menampilkan data pembelian yang diambil berdasarkan kode barang. Antara tabel

pembelian dengan tabel hutang memiliki hubungan di mana pada setip hutang

yang dilakukan toko dicatat berdasarkan kode pembeliannya. Antar tabel barang

dan penjualan memiliki hubungan di mana pada penjualan terdapat kode barang.

Dan hubungan antara tabel penjualan dan customer adalah di mana setiap

penjualan terdapat kode customer yang melakukan pemesanan barang.

iii. Perancangan Database Fisik (Physical Database Design)

Perancangan database ini merupakan perancangan dari tabel-tabel yang akan

digunakan    dalam    pembuatan    program    nantinya.    Dari    rancangan

Entity Relationship Diagram yang telah dibuat, dihasilkan tabel-tabel sebagai

berikut:

1. Tabel Supplier

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data Supplier. Sistem yang mereka

gunakan, setiap kali toko melakukan pembelian kepada supplier baru, data

mereka dimasukkan ke dalam tabel supplier.
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Tabel 4. Tabel Supplier

Field Type Size Keterangan
KodeSupp* Varchar 5 Kode Supplier

NamaSupp Varchar 25 Nama Supplier
AlamatSupp Varchar 35 Alamat Supplier
KotaSupp Varchar 15 Kota Supplier
EmailSupp Varchar 35 Email Supplier
TelpSupp Int 15 Telpon Supplier
FaxSupp Int 15 Fax Supplier
BankSupp Varchar 15 Bank Suppier
NoRek Int 15 No Rekening

2. Tabel Pembelian

Tabel ini digunakan untuk menyimpan semua data yang berhubungan

dengan pembelian barang yang dilakukan oleh pihak toko. Setiap terjadi

pembelian dilakukan pencatatan pada tabel pembelian.

Tabel 5. Tabel Pembelian

Field Type Size Keterangan
KodePemb* Varchar 5 Kode Pembelian

KodeSupp Varchar 5 Kode Supplier
KodeBrg Varchar 5 Kode Barang
JumlahBrgPemb Int Jumlah Barang Pembelian
TglPemb Date Tgl Pembelian
TotalPemb Decimal Total Pembelian

3. Tabel Barang

Tabel ini digunakan untuk mencatat data barang seperti nama barang, jenis

barang, persediaan barang, harga beli, dan harga jual berdasarkan kode

barangnya. Setiap ada barang baru dicatat ke dalam tabel barang.
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Tabel 6. Tabel Barang

Field Type Size Keterangan

KodeBrg* Varchar 5 Kode Barang

NamaBrg Varchar 35 Nama Barang
Jenis Varchar 15 Jenis Barang
StokBrg Decimal PersediaanAkhir
HargaBeli Decimal Harga Beli
HargaJual Decimal Harga Jual
SpesBrg Varchar 300 Spesifikasi Barang
GambarBrg Varchar 50 Gambar Barang

4. Tabel Customer

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data Customer. Sistem yang

mereka gunakan, setiap kali ada seseorang atau pun perusahaan yang

pernah melakukan pembelian, data mereka dimasukkan ke tabel customer.

Tabel 7. Tabel Customer

Field Type Size Keterangan
KodeCust* Varchar 5 Kode Kostumer
User Varchar 25 User Customer
Password Varchar 25 Password Custoqmer
NamaCust Varchar 25 Nama Customer
AlamatCust Varchar 35 Alamat Customer
KotaCust Varchar 35 Kota Customer
Email Varchar 35 Email Customer
TelpCust Int 15 Telepon Customer
FaxCust Int 15 Fax Customer
Bank Varchar 35 Nama Bank Customer
NoRek Int 15 No Rekening Customer

5. Tabel Penjualan

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data penjualan. Jadi setiap kali

terjadi transaksi dilakukan pencatatan ke dalam tabel penjualan.
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Tabel 8. Tabel Penjualan

Field Type Size Keterangan
KodePenj* Varchar 5 Kode Penjualan

KodeCust Varchar 5 Kode Customer
KodeBrg Varchar 5 Kode Barang
TglPenj Date Tgl Penjualan
TotalPenj Decimal Total Penjualan

6. Tabel Hutang

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data hutang. Setiap toko melakukan

pembelian dengan pembayaran berjangka akan dilakukan pencatatan ke

dalam tabel ini.

Tabel 9. Tabel Hutang

Field Type Size Keterangan
KodeHutang* Varchar 5 Kode Hutang
KodePemb Varchar 5 Kode Pembelian
JumlahHutang Decimal Jumlah Hutang
TglJthTempo Date Tanggal Jatuh Tempo Hutang
Status Text 15 Status Hutang

7. Tabel Pegawai

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pegawai berupa ID dan

Password untuk login ke menu admin pada web.

Tabel 10. Tabel Pegawai

Field Type Size Keterangan
User* Varchar 15 User login
Password Varchar 8 Password Login
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8. Tabel Pimpinan

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data pemilik toko berupa User,

Password, dan email untuk login ke menu admin pada web serta email

mengenai persediaan barang yang akan habis dan jatuh tempo bayar

hutang.

Tabel 11. Tabel Pimpinan

Field Type Size Keterangan
User* Varchar 15 User login
Password Varchar 15 Password Login
Email Varchar 35 Email Pemilik toko

9. Tabel Konfirmasi Pembayaran

Tabel ini digunakan untuk menyimpan data mengenai konfirmasi

pembayaran yang dilakukan oleh customer melalui website toko.

Tabel 12. Tabel Konfirmasi Pembayaran

Field Type Size Keterangan
KodeCust* Varchar 5 Kode Kostumer
OrderNum Varchar 5 User Customer
NamaCust Varchar 25 Nama Customer
Email Varchar 35 Email Customer
TelpCust Int 15 Telepon Customer
FaxCust Int 15 Fax Customer
JmlBayar Decimal Jumlah yang di transfer
TglBayar Date Tanggal Transfer
Bank Varchar 35 Bank Pengirim
NamaRek Text 25 Nama Pemilik Rekening
Ket Text 300 Keterangan Transfer
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b. Perancangan Interface

Interface adalah  sebuah  media yang  menghubungkan  antara pengguna dengan

system informasi. Sistem yang akan dibangun diharapkan dapat menyediakan

interface yang mudah dipahami oleh pengguna, karena jika interface dibuat

terlalu rumit dan memakan waktu bagi pengguna untuk memahami dan

menggunakannya, dikhawatirkan hal ini justru akan memunculkan kembali faktor

keengganan terhadap pemakaian perangkat lunak tersebut. Dalam perancangan

sistem informasi pada Toko Jaya Raya ini semakin menariknya antarmuka dan

peletakkan tombol yang tepat pada Toko Online Jaya Raya akan membuat

customer merasa nyaman saat melakukan transaksi pada Toko Online Jaya Raya.

Berikut adalah rancangan antarmuka bagian belakan dan bagian depan website

sistem informasi yang akan dibuat pada Toko Jaya Raya.
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i. Perancangan Interface untuk login admin

Gambar 32. Interface login admin

ii. Perancangan Interface dari page admin

Gambar 33. Interface page utama menu admin
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iii.Perancangan Interface untuk master barang

Gambar 34. Interface master barang

iv. Perancangan Interface master customer

Gambar 35. Interface master customer
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v. Perancangan Interface master supplier

Gambar 36. Interface master supplier

vi. Perancangan interface halaman home pada web penjualan

Gambar 37. Interface home pada web penjualan
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vii. Perancangan interface halaman cara belanja

Gambar 38. Interface halaman cara belanja

ix. Perancangan interface halaman kontak kami

Gambar 39. Interface halaman kontak kami
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x. Perancangan interface halaman tentang kami

Gambar 40. Interface halaman tentang kami

4. Pemilihan Hosting

Sebelum peneliti meneruskan pada tahap selanjutnya, peneliti harus menyediakan

sebuah hosting guna menyimpan semua unit sistem yang akan dibangun. Hosting

yang dibutuhkan untuk sistem yang akan dibangun ini membutuhkan layanan

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) yang umum digunakan untuk pengiriman

email dengan space hosting minimal 50 MB. Setelah membandingkan jasa

penyewaan hosting yang banyak ditawarkan, peneliti memutuskan menyewa

hosting pada www.jagoanhosting.com yang telah memenuhi semua kebutuhan

yang dibtuhkan oleh sistem yang akan dibangun, hosting tersebut disewa dengan

harga Rp. 180.000 per tahun.
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