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Abstraksi : Perkembangan teknologi yang sangat pesat secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi sistem perdagangan. Saat ini, hanya dengan mengakses e-Commerce melalui Internet
saja, kita dapat memilih barang yang diinginkan, mengetahui rincian barang, dan dapat melakukan
transaksi dengan siapa saja tanpa dibatasi oleh waktu dan jarak.
Pada kerja praktik ini telah dibuat aplikasi e-commerce. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa
pemrogaman PHP, HTML, dan MySQL. Software yang digunakan untuk membuat aplikasi ini
menggunakan Macromedia Dreamweaver CS4 dan XAMPP server.
Dari penelitian yang dilakukan telah berhasil dibangun aplikasi penjualan online pada toko jam
tangan untuk mempermudah user dalam akses layanan terhadap toko AMPM WATCH, sehingga
konsumen akan merasa lebih leluasa dan nyaman dengan fasilitas yang disediakan. Dan user dapat
mengakses sistem tanpa mengenal batas ruang dan waktu.
Kata kunci : e-commerce, aplikasi, sistem
1.a Latar Belakang
Perkembangan
teknologi
sekarang
ini
khususnya
teknologi
informasi berkembang
dengan sangat pesat. Saat ini sering kali kita
mendengar mengenai teknologi internet yang
merupakan perkembangan terkini dari teknologi
informasi. Perkembangan teknologi internet
sekarang ini lebih banyak berkembang kearah
user friendly,
yang
artinya semakin
mempermudah pemakai dalam memahami
serta menjalankan fungsi internet tersebut. Di
masa lalu,
aktivitas
dunia
perdagangan
(commerce)
dilakukan
melalui penawaran
langsung tapi pertumbuhan drastis dari internet
telah mengubah paradigma tersebut. Melalui
internet, pedagang dapat menawarkan produknya
secara online kepada pembeli tanpa perlu
bertatap muka. E-commerce
(perdagangan
melalui internet) mengizinkan pedagang untuk
menjual produk-produk dan jasa secara online.
Calon
pembeli
atau konsumen dapat
menemukan
website
pedagang, membaca,
melihat produk-produk, dan memesannya secara
online. AMPM Watch adalah salah satu toko
penjualan
jam tangan
yang
berada
di
Indonesia, khususnya Surakarta. Produk AMPM
Watch adalah berbagai jenis merek jam tangan.
Tujuannya adalah memasarkan dan menjual
produk - produk tersebut kepada konsumen.
Sistem pemasaran AMPM Watch ini masih
bersifat manual. Untuk masa yang mendatang
dimana teknologi informasi telah menjadi suatu
nilai tambah dalam dunia bisnis serta memberi
kemampuan lebih dalam bersaing, maka hasil dari
penelitian pada AMPM Watch
ini
akan
diimplementasikan kedalam sistem pemasaran
online dengan maksud untuk menambah daya
saing dan mempersiapkan AMPM Watch
memasuki era bisnis yang berbasis teknologi
informasi.
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1.b Rumusan Masalah
1. Pada toko jam tangan AMPM Watch
dalam penyampaian promosinya dan
pemasaran masih bersifat manual.
2. Bagaimana
menghasilkan
aplikasi
penjualan yang mampu memperkenalkan
dan menjual secara online?
1.c Batasan Masalah
1. Membangun Toko online berbasis web
2. Produk hanya dijual di Indonesia, belum
merambah ke pasar internasional.
3. Bahasa pemrograman yang digunakan
PHP dan mySQL
1.d. Tujuan
1. Menghasilkan aplikasi penjualan yang
mampu
memperkenalkan
dan
memasarkan secara online.
2. Orang yang ingin membeli barang
atautransaksi lewat internet hanya
membutuhkan
akses
internet
dan
interface-nya menggunakan web browser.
3. Informasi yang up to date, komunikasi
multi-arah yang dinamis
1.e. Manfaat Penelitian
1. Bagi pihak toko AMPM Watch dapat
memperkenalkan tokonya secara luas
dan mampu melakukan penjualan secara
online.
2. Dapat Meningkatkan Market Exposure
(Pangsa Pasar). Transaksi on-line yang
membuat semua orang di seluruh dunia
dapat memesan dan membeli produk
yang dijual hanya dengan melalui media
computer dan tidak terbatas jarak dan
waktu.
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1. f. Metode Penelitian
1. Pustaka. Yaitu mengumpulkan data dari
buku maupun internet untuk visualisasi
website interaktif
2. Observasi. Yaitu mencari data dengan
cara survey terhadap metode promosi,
pemasaran yang telah dilakukan oleh
team marketing
3. Wawancara.
Yaitu mencari dan
mengumpulkan
data
dengan
cara
mengajukan pertanyaan terhadap nara
sumber.
4. Analisis.
Menganalisa permasalahanpermasalahan
yang
ditemukan
dilapangan ketika proses pemasaran
secara offline dilapangan.
5. Perancangan. Yaitu metode dengan cara
merancang untuk keperluan penyampaian
informasi yang berkaitan dengan website
yang dibuat
6. Testing (pengujian).
Yaitu melakukan
pengujian terhadap hasil pembuatan
website
7. Implementasi.
Mengimplementasikan
hasil pembuatan produk secara online
dengan fasilitas hosting dan domain agar
masyarakat luas bisa mendapatkan
informasi yang cepat.
2.a. Website
Website merupakan sebuah halaman berisi
informasi yang dapat dilihat jika komputer
terkoneksi dengan internet. Dengan adanya
website, semua orang di dunia bisa mendapatkan
dan mengelola informasi dengan berbagai sumber
yang tersedia di internet. Website sendiri saat ini
bisa memuat berbagai macam media, mulai dari
teks, gambar, suara bahkan video. (Wahana,
2010).
2.b. HTML (Hypertext Markup Language)
HTML adalah bahasa yang mempelopori
hadirnya web dan internet. Bahasa ini merupakan
bahasa pemrograman yang digunakan oleh
sebagian besar situs web. Sesuai dengan
namanya bahasa ini menggunakan tanda
(markup) untuk menandai perintah-perintahnya.
(Adhi Prasetio, 2010).
2.c. PHP (Hypertext Preprocessor)
PhpMyAdmin adalah suatu program open
source yang berbasis web yang dibuat
menggunakan aplikasi PHP. Program ini
digunakan untuk mengakses database MySQL.
Program ini mempermudah dan mempersingkat
kerja. Dengan kelebihannya, para pengguna
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awam tidak harus paham sintaksintak SQL dalam
pembuatan database dan tabel (Bunafit Nugroho,
2004).
2. d. MySQL
MySQL adalah multiuser database yang
menggunakan
bahasa
Structured
Query
Language (SQL). MySQL dalam operasi clientserver melibatkan server daemon MySQL di sisi
server dan berbagai macam program serta library
yang berjalan di sisi client. MySQL mampu
menangani data yang cukup besar. perusahaan
yang mengembangkan MySQL yaitu Tex,
mengaku mampu menyimpan data lebih dari 40
database, 10.000 tabel dan sekitar 7 juta baris,
totalnya kurang lebih 100 Gigabyte data.
SQL adalah bahasa standar yang
digunakan untuk mengakses database server.
Bahasa ini pada awalnya dikembangkan oleh
IBM, namun telah diadopsi dan digunakan standar
industri. Dengan menggunakan SQL, Proses
akses database menjadi lebih user-friendly
dibandingkan menggunakan dBASE atau Clipper
yang masih menggunakan perintah-perintah
pemrograman (Sunarfrihantono, 2002).
2. e. Tinjauan Pustaka
Hasil dari penelitian yang pernah
dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang
menjadi tinjauan untuk menyelesaikan masalah
yang dihadapi dengan melakukan tinjauan dari
teori dan metode pemecahan masalah yang sama
dari permasalahan yang ada adalah sebagai
berikut :
Pada penelitian yang pernah dilakukan
oleh Ida Astarina mahasiswa universitas surakarta
yang berjudul “Pembuatan Sistem Penjualan
Online Pada Toko PN Musik Sukoharjo” pada
penelitiannya
diuraikan
bahwa
dengan
memperbaiki sisitem promosi dan penjualan yang
sebelumnya menggunakan media penyampaian
manual, dengan menggunakan sistim penjualan
dengan memanfaatkan media internet dengan
berbasis web akan meningkatkan pengunjung dan
keuntungan penjualan pada toko. Dengan uraian
tersebut peneliti menemukan kesamaan penelitian
yang dilakukan oleh Ida Astarina, yaitu
penggunaan website sebagai media promosi yang
efektif dan efisien. Peneliti juga mengembangkan
penelitian yang pernah dilakukan Ida Astarina
dengan mengembangkan tampilan yang lebih
user friendly sehingga memudahkan pemakainya
baik user maupun admin.
Penelitian yang berjudul “Pembangunan
Aplikasi Penjualan Berbasis Web di Toko Dua
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Putra Bandung” yang dilakukan oleh Titin Kristina
mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
diuraikan bahwa aplikasi penjualan yang
berbasiskan web dapat membantu user atau
pelanggan untuk mendapatkan informasi tentang
produk yang ditawarkan oleh pihak toko dan
mempermudah pengunjung atau pelanggan
dalam proses pemesanan suatu produk, dan
dapat membantu meningkatkan penjualan bagi
perusahaan.
Pada penelitian ini, peneliti membuat judul
“ Pembangunan Aplikasi Penjualan Online pada
Toko Jam Tangan AMPM Watch” penelitian ini
bertujuan untuk menghasilkan website yang
digunakan sebagai sarana promosi, penjualan,
atau penyampaian informasi seputar produk jam
tangan kepada masyarakat luas dan website ini
bisa dipergunakan oleh konsumen untuk
memesan produk yang ada di toko jam tangan
AMPM Watch tanpa batas ruang dan waktu.

Gambar 3.1 kerangka Pemikiran
3. b. Rancangan Tampilan Website

3. a. Analisis
Tahap analisis adalah mengamati,
mempelajari dan menganalisis prosedur sistem
yang telah berjalan untuk dapat menghasilkan
rancangan sesuai dengan tujuan yang akan
dicapai. Untuk itu diperlukan pengumpulan data
dan bukti agar dalam mengerjakan dapat berjalan
dengan mudah.
Pengumpulan data dan bukti yang
dimaksudkan
adalah
untuk
mendapatkan
keterangan mengenai semua hal yang nantinya
akan berhubungan dengan toko jam tangan
AMPM Watch yang dibuat. Data diperoleh dengan
cara melakukan wawancara kepada penggelola
toko jam tangan AMPM Watch .

Gambar 3.2 Desain tampilan halaman utama
4. Implementasi Sistem dan Hasil
4. a. Halaman Website

3. b. Kerangka Pemikiran
Gambar 4.1 halaman home
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Gambar 4.2 halaman detail produk

Gambar 4.5 halaman order admin
4. b. Uji coba program
Kesimpulan dari hasil uji coba website
dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan
dari pembuatan website.Uji coba user dilakuan
dengan mendemokan hasil pembuatan aplikasi ecommerce pada toko jam tangan AMPM Watch
kepada 30 responden

Gambar 4.3 halaman keranjang belanja

Gambar 4.4 halaman detail pembayaran

Gambar 4.2 Halaman Admin
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website yang lebih baik sehingga website ini
lebih bermanfaat.
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Gambar 4.5 Diagram Quissioner
Ujicoba dengan menggungah ke hosting
kemudian diuji coba semua link untuk memastikan
semua link berjalan dengan baik
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Gambar 4.6 Tabel Uji Coba Sistem
5. a. Kesimpulan
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1. Toko jam tangan AMPM Watch telah

memiliki
website
yang
dapat
menyampaikan
promosi
penjualan
produk-produk secara luas dan dapat
diakses secara cepat tanpa batas waktu
kapanpun dan dimanapun.
2. Customer
lebih
mudah
mendapatkan
informasi mengenai produk secara lengkap
dan up to date.
3. Pengelola toko merasa terbantu karena
membantu memasarkan produk secara lebih
baik dan meningkatkan keuntungan.

[8]

[9]
[10]

[11]

[12]

Sri Haryanti, Tri Irianto, Rancang
Bangun Sistem Informasi E-Commerce
Untuk Usaha Fashion Studi Kasus Omah
Mode Kudus, Indonesian Jurnal on
Computer Science - Speed (IJCSS) 13
Vol 9 No 2 – Agustus 2012, ISSN 1979 –
9330
Arip
Aryanto,
Tri
Irianto
Tjendrowasono (2013), Pembangunan
Sistem Penjualan Online Pada Toko
Indah
Jaya
Furniture
Surakarta,
Indonesian Jurnal on Computer Science Speed (IJCSS) 15 FTI UNSA Vol 10 No 1
– Februari 2012 - ijcss.unsa.ac.id, ISSN
1979 – 9330
A.M. Hirin dan Virgib, Cepat Mahir
Pemrograman Web Dengan PHP dan
MySQL, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2011
Arief M.Rudyanto, Pemograman Web
Dinamis Menggunakan PHP dan MySQL,
Andi, Yogyakarta: Juni 2011
Azhar Susanto, 2004. Sistem Informasi
Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya
Bimo Sunarfrihantono, 2002, PHP dan
MySQL untuk Web, Penerbit Andi,
Yogyakarta.
Bunafit Nugroho, Membuat Website
Sendiri dengan PHP-MySQL, Mediakita :
Jakarta, 2008
Jogiyanto, ” Analisis dan Disain Sistem
Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori
dan Praktek Aplikasi Bisnis, Andi,
Yogyakarta, 2001
M. Shalahudin, Dkk, Java di WEB,
Informatika : Bandung, 2008
Prasetio Adhi, Cara Mudah Membuat
Desain Web untuk Pemula, Jakarta :
Mediakita, 2010
Riduwan, 2004. Metode dan Teknik
Menyusun Tesis. Cetakan Pertama.
Bandung : Alfabeta.
Wahana, Membangun Website Tanpa
Modal, Andi, Yogyakarta, 2010.

5. b. Saran
1. perlu pengembangan fitur yang lebih lengkap
desain yang baik, sehingga dapat menunjang
toko online yang lebih banyak pengunjung.
2. Selalu update informasi terbaru agar
konsumen
lebih
cepat
mendapatkan
informasi dan sumber daya pengelola
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