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ABSTRAKSI 

 

Perkembangan internet dan teknologi komunikasi sangat luar biasa dan jauh berbeda dengan masa 

awal kehadirannya. Website merupakan salah satu sumber daya internet yang berkembang pesat. Website 

telah membentang ke seluruh penjuru dunia, tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga pendidikan yang 

ingin memberikan informasi. 

Website sistem informasi penjualan elektronik berbasis web ini nantinya akan memudahkan 
mendapat informasi  kepada pelanggan, Pengembangan sistem informasi penjualan elektronik berbasis web 
diharapkan mendapatkan suatu sistem informasi berbasis Web dinamis. 

Perancangan dilakukan menggunakan tool software Appserv (2.5.10) Apache (2.2) (Basispaket) 
MySQL 5.1.30 (Community Server), PHP 5.2.8 dan phpMyAdmin 3.1.1), dengan web disainer Macromedia 
Dreamweaver 8. Pengujian dilakukan secara localhost. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perancangan 
sistem informasi penjualan elektronik berbasis web. 

 

Kata kunci : MySQL, Penjualan elektronik, PHP, Sistem Informasi, Website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi saat ini berkembang dengan cepat, khususnya dalam bidang 

teknologi informatika yang menggunakan berbagai media dalam penyampaiannya. 

Salah satunya dengan media internet, Dimana internet merupakan suatu media yang 

efektif dalam menyampaikan informasi yang dapat diakses oleh siapa saja dan kapan 

saja. 

Mula-mula internet digunakan untuk berbagi pengetahuan kemudian instansi 

pendidikan mulai memanfaatkannya demi kelancaran dalam proses pembelajaran 

untuk anak didiknya. Lama kelamaan internet pun mulai menjadi ladang bisnis bagi 

perusahaan-perusahaan, Sehingga tidak jarang terjadi persaingan antar perusahaan 

demi kelancaran bisnis yang dijalankan. 

Salah satu diantaranya adalah persaingan toko elektronik yang sedang marak 

terjadi. Terutama penjualan elektronik secara online. Karena dengan menggunakan 

sistem informasi penjualan secara tepat, akan memberi nilai lebih dalam pelayanan 

kepada pelanggan. Sehingga pelanggan pun menjadi lebih nyaman dalam melakukan 

transaksi. Karena pada dasarnya kelebihan penjualan elektronik secara online adalah 

memudahkan pembeli dalam melakukan transaksi pembelian. Sehingga pelanggan 

tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi dan pergi ke toko elektronik untuk 

mendapatkan barang yang diinginkan. Cukup dengan melihat spesifikasi yang telah 

ada, melakukan pemesanan lewat website tersebut dan mentransfer sejumlah uang 

sesuai harga yang ada. 

1.2. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kaji maka penelitian ini bertujuan 

untuk : 



a. Merancang dan membuat sistem e-commerce toko elektronik online berbasis 

web browser studi kasus Toko Cahaya Elektronik Pedan Klaten. 

b. Menerapkan aplikasi web browser yang terkoneksi dengan database. 

2) TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Telaah Penelitian 

Jatmiko, Diyan Purwo,2008 Aplikasi sistem e-commerce pada toko buku online 

berbasis WAP, perancangan antar muka pelanggan, modul administrator, database 

mysql berbasis WAP, mempermudah member pada suatu toko buku yang sudah 

terkoneksi secara online dapat mengatur kegiatan transaksi jual beli buku dengan 

perantara sebuah telepon seluler. 

Riska, Affandi Noor,2008 Aplikasi Drupal dalam layanan e-commerce pada book-

store Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam perancangan e-commerce tersebut, 

user diharuskan untuk menjadi member pada web side, untuk selanjutnya user akan 

dikirimi informasi pemberian user name dan password via email. Sistem pembelian 

buku yang diinginkan dan produk dikirim lewat wire house book-store UMS. 

2.2. LANDASAN TEORI 

2.2.1. E-Commerce 

Secara dasar e-commerce adalah kegiatan transaksi bisnis yang dilakukan secara 

elektronik.dalam hubungan perkembangan internet dan web, e-commerce sering 

diartikan pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, service, dan informasi bisnis 

melalaui jaringan komputer termasuk internet. 

Pada dasarnya e-commerce terbagi menjadi dua bagian yaitu B2C ( bisnis to 

costumer ) dan B2B ( bisnis to bisnis ). Kategori B2C relatif lebih sedikit jumlahnya 

dibandingkan yang B2B. B2B lebih  menitik beratkan pada kemudahan proses 



pembelian antar perusahaan. Keberhasilan dalam menekan serendah-rendahnya biaya 

yang dibutuhkan adalah salah satu keunggulan yang terdapat pada penggunaaan e-

commerce sebagai media untuk memasarkan suatu produk dengan mudah dan cepat 

kepada pengguna internet. 

2.2.2. HTML ( hypertext markup language ) 

HTML ( hypertext markup language) adalah bahasa yang standart dukomen tesk 

ASCII untuk menyediakan suatu tampilan visual yang terintegrasi. HTML terdiri atas 

perintah- perintah sederhana yang menjelaskan bagaimana struktur dokumen, tetapi 

tidak memformatnya. Browser yang menampilkan HTML akan memformatnya dan  

menyesuaikan tampilan HTMLsehingga sesuai dengan layar komputer pengunjung. 

Setiap dokumen dalam web ditulis dalam format HTML terdiri dalam tiga elemen dasar 

yang masing- masing sering digunakan secara terpisah. Dengan menggabungkan ketiga 

elemen tersebut, maka terbentuk sesuatu yang baru dan berguna dalam bidang 

pemrograman komputer. ketiga elemen tersebut adalah Hypertext, Markup dan 

language. Hypertext menunjukkan sesuatu hubungan (link). Hypertext dapat dijelaskan 

sebagai dokumen teks yang dapat membawa kita untuk menapilkan dokumen lain. 

Markup adalah sekumpulan penyimbolan yang ditulis dalam dokumen yang 

mengijinkan pengelola, baik manusia atau mesin untuk mengendalikan bagaimana cara 

menampilkan dan menyusun suatu dokumen. Language adalah sekumpulan symbol 

atau suara yang memungkinkan terjadinya komunikasi. 

Dengan menyatukan ketiganya maka kita mendapatkan HTML sekumpulan symbol 

untuk menyusun dokumen menghubungkan ke halaman web yang lain, serta melakukan 

komunikasi dengan browser web di seluruh dunia. Struktur utama dalam dokumen 

HTML adalah sebagai berikut : 

<HTML> 



<HEAD> 

 ………. 

</HEAD> 

<BODY> 

……… 

</BODY> 

</HTML> 

HTML menggunakan penanda berupa tag(<….>) yang mengindikasikan bagaimana 

browser web menampilkan elemen halaman seperti tesk atau grafik. Kode HTML 

terletak diantara kontainer tag diawali dengan (<namatag>) dan diakhiri dengan 

(</namatag>). HTML mempunyai tiga buah tag utama, yaitu HTML, HEAD, dan 

BODY. Tag HTML berfungsi menyatakan suatu dokumentasi HTML, tag HEAD 

berfungsi memberikan inforamsi tentang dokumen, dan tag BODY menentukan 

bagaimana isi sebuah dokumen ditamplkan oleh browser. 

3) METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Pembuatan sistem penjualan Toko Elektronik berbasis website ini dikerjakan penulis 

dalam waktu kurang lebih 4 bulan (Desember sampai Maret 2012) dan berada di rumah 

saya dengan alamat Maliman RT 15 / 6, Pedan, Klaten.  

3.2. Peralatan Utama 

Perancangan web E-COMMERCE ini dilakukan dalam sebuah notebook 

dengan sistem operasi Windows 7 dan beberapa software dengan spesifikasi sebagai 

berikut : 

a. Intel Core(TM)2 Duo 

b. Prosesor 2,20 GHz 



c. Memory RAM 1000MB 

Adapun software pendukung dalam penggunaan dan perancangan aplikasi ini adalah 

a. Notepad++ sebagai software untuk text editor 

b. Mozilla firefox , sebagai web browser 

c. AppServ sebagai webserver 

d. Photoshop dan Dreamweaver sebagai desain web 

4) Hasil Penelitian 

 Program yang telah dibuat diperiksa terlebih dahulu kemudian setiap file yang 

terdapat di dalam program dianalisa dengan teliti.  Pengujian juga dilakukan untuk 

melihat kelayakan program website menggunakan PHP dan MySQL ini sebagai 

program berbasis website yang baik.  Analisa setelah pengujian harus dilakukan untuk 

melihat seberapa besar tanggapan user terhadap program ini. 

5.1. Hasil Program 
 
1. Hasil dari tampilan utama pada web 

 

 
 
Gambar 4. Halaman Utama Homepage Cahaya Elektronik 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Hasil tampilan Profil pada Web   

 
Gambar 4.2. Profil Cahaya Elektronik 

 
3. Hasil tampilan produk pada Web 

 
Gambar 4.3. Produk Cahaya Elektronik 

 
4. Hasil tampilan keranjang belanja pada Web dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 
Gambar 4.4. Keranjang belanja 
 

5. Hasil tampilan cara pembelian pada Web  

 
Gambar 4.5. Cara pembelian 

 
6. Hasil tampilan Download katalog pada Web  

 
Gambar 4.6. Download Katalog 

 
 
 
 



7. Hasil tampilan Hubungi kami pada Web  

 
Gambar 4.7. Hubungi kami 
 
Menu hubungi kami jika diklik akan menuju halaman yang memuat form buku tamu. 

Pengunjung mengirim pesan kepada pengelola website lewat menu ini. Form 

hubungi terdiri dari nama, email, subjek dan pesan. Terdapat captcha (kode) yang 

harus dimasukkan (untuk menghindari spammer). 

 

8. Halaman Administrator Web  

Halaman administrator dibuat untuk mengelola isi website secara dinamis dari sisi 

administrasi sehingga terciptalah sebuah pengelolaan isi website secara sistem 

(Content Management System) yang biasa disebut CMS.  

 
Gambar 4.8. Tampilan Administrator Login 
  

5) PENUTUP 
 

5.1. Kesimpulan 
Dari uji coba dan analisis perancangan Website untuk informasi Cahaya 

Elektronik berbasis web ini dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya : 

1. Sistem informasi penjualan elektronik berbasis web pada Cahaya Elektronik  ini 

dapat memberikan kemudahan untuk mencari informasi elektronik pada toko 

elektronik on-line yang lebih teratur,efektif dan efisien bagi user. 

2. Sistem informasi penjualan elektronik berbasis web pada Cahaya Elektronik ini 

memberikan kenyamanan dan kemudahan tersendiri secara up to date yang 



berguna bagi konsumen dan masyarakat dalam mengakses layanan informasi 

tentang toko cahaya elektronik. 

3. Sistem informasi penjualan elektronik berbasis web pada Cahaya Elektronik ini 

dapat memudahkan user untuk pembelian secara on-line tanpa harus datang ke 

toko elektronik,dapat dilakukan kapan saja dengan tidak terkait waktu dan 

tempatnya. 

 
5.2. Saran 

1. Ukuran file perlu diperhatikan dalam pembuatan website, semakin kecil ukuran file 

maka akan lebih cepat dan mudah untuk di akses oleh para pengunjung website. 

2. Pengembangan lebih lanjut perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dengan 

sistem berbasis teknologi informasi, sehingga nantinya akan lebih memudahkan 

diakses dimanapun untuk memperoleh sumber informasi. 

3. Perancangan berikutnya diharapkan dapat menyempurnakan bagian keamanan 

basis data yang digunakan di MySQL. 
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