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ABSTRAKSI 

Batik merupakan salah satu budaya asli Indonesia yang cukup menjanjikan untuk 

bisnis. Melihat perkembangan sistem informasi yang ada, sangat tepat 

memanfaatkan web sebagai media untuk berbisnis. Peneliti mengambil kasus di 

desa Pilang Masaran dimana belum banyak masyarakat luas yang mengatahui 

produk batik Pilang Masaran karena belum mempunyai media promosi. 

Pencatatan transaksi secara manual membuat pedagang kerepotan apabila 

melayani penjualan yang banyak dan menghabiskan banyak kertas dan waktu. 

Untuk pelanggan yang sibuk akan sulit berbelanja karena harus langsung datang 

ke lokasi. Tujuan e-commerce ini adalah mencoba membantu pengusaha untuk 

mempromosikan produk batik, mengelola data transaksi dan menjadikan aplikasi 

sebagai media penyedia informasi kepada pelanggan. 

Dalam Penelitian ini menggunakan metode pengumpulkan data dan 

pengembangan sistem. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan PHP, MySQL, 

HTML, CSS, Mozilla firefox, XAMP dan Dreamwefer. 

Hasil dari penelitian ini adalah pengusaha batik di desa Pilang Masaran 

dapat mempromosikan produk dan membantu mengelola transaksi, serta menjadi 

media informasi bagi masyarakat luas tentang batik Pilang Masaran. Didalam 

aplikasi e-commerce batik ini terdapat 4 (empat) halaman user dengan berbeda–

beda hak aksesnya, diantaranya halaman admin, pelanggan, dan 2 supplier. 

Kata Kunci : Batik, Ecommerce, MySQL, PHP, Pilang, Masaran 
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PENDAHULUAN 

Batik merupakan salah satu budaya 

asli Indonesia. Kerajinan batik sudah 

dikenal sejak lama di Indonesia, 

khususnya di tanah Jawa. Oleh 

karena itu, sudah sewajarnya saat ini 

orang Indonesia mulai 

memperhatikan batik mengingat 

generasi penerus yang kurang 

meminati batik dan lebih mengikuti 

fashion orang-orang barat. Dengan 

melihat perkembangan sistem 

informasi yang ada saat ini, saya rasa 

sangat tepat untuk memanfaatkan 

web sebagai media untuk 

mempromosikan suatu produk (E-

Commerce).  E-commerce adalah 

kegiatan jual dan beli dengan 

menggunakan media internet dan 

secara elektronik. 

Salah satu pengusaha batik 

banyak terdapat di desa Pilang 

Masaran. Desa Pilang Masaran 

merupakan desa yang mayoritas 

penduduknya sebagai pengrajin 

batik. Bahkan Pemerintah kota 

Sragen menyatakan bahwa desa 

Pilang Masaran sebagai desa batik, 

akan tetapi belum banyak 

masyarakat yang tau tentang batik 

Pilang Masaran. Penduduk desa 

Pilang belum mempunyai media/cara 

untuk mempromosikan produk–

produknya secara modern, sehingga 

mereka kesulitan untuk menjual 

produk yang mereka jual. Selain itu, 

cara mempromosikan dengan 

membuka cabang membutuhkan 

biaya yang sangat mahal dan banyak 

dari masyarakat Pilang yang belum 

mampu. Pencatatan transaksi yang 

dilakukan masih secara manual 

membuat para pedagang kerepotan 

apabila melayani penjualan yang 

banyak, menghabiskan banyak kertas 

dalam pencatatannya, data akan salah 

apabila ada salah satu laporan 

penjualan yang hilang, kemungkinan 

terjadi kesalahan dalam perhitungan 

uang. Selain itu menghabiskan 

banyak waktu apabila ingin membuat 

atau mengetahui laporan penjualan 

yang sudah lunas atau belum dan 

melihat laporan berdasarkan waktu 

yang dikehendaki. Untuk pelanggan 

yang sibuk dangan aktifitas sehari-

hari tentu akan sangat kesulitan, 

karena harus langsung datang ke 

Pilang Masaran apabila ingin 

mendapatkan informasi produk dan 

hendak memesan produk batik. Oleh 

karena itu dibuatlah aplikasi E-

Commerce Batik Pilang Masaran 

agar memudahkan dalam promosi 

produk batik Pilang Masaran, 

mencoba membantu dalam 

pencatatan transaksi dan mencoba 

membantu memudahkan masyarakat 

untuk mendapatkan informasi 

tentang batik Pilang Masaran aagar 

lebih efektif dan efisien. 

Dengan adanya aplikasi ini, 

diharapkan dapat membantu 

pelanggan agar lebih mudah dalam 

mendapatkan informasi dan 

pembelian karena hanya butuh akses 

internet dan interface. Sehingga 

diharapkan dapat memberikan 

kemudahan kepada penduduk desa 



Pilang Masaran dalam penjualan. 

Selain itu juga untuk 

mempromosikan batik desa Pilang 

Masaran agar lebih dikenal 

masyarakat luas. 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Telaah Penelitian 

Implementasi E-commerce pada 

Toko Batik Pulau Harapan Laweyan 

Solo Menggunakan Php dan MySql 

Berbasis Web. Penelitian ini 

menjelaskan tentang kendala yang 

dihadapi Toko Batik Pulau Harapan 

Laweyan Solo adalah sulitnya 

mempromosikan barang koleksi, 

ingin memasarkan ke lingkup yang 

lebih besar, sulitnya pelanggan dari 

luar kota yang ingin membeli produk 

karena jarak yang. Sehingga penulis 

membuat aplikasi e-commerce 

berbasis website untuk menarik 

minat konsumen dan memudahkan 

pelanggan luar kota membeli produk. 

Metode penelitian yang digunakan 

meliputi pengambilan data, 

pembuatan tabel, penentuan 

relationship antar entitas, pembuatan 

ERD, pembuatan basis data serta 

desain web. (Anik Setiyana : 2011). 

Sistem Penjualan Elektronik 

Batik Pacitan Berbasis Website. 

Masalah yang dihadapi masyarakat 

pacitan yaitu dalam mempromosikan 

batik masih dengan mengikuti 

pameran yang diadakan, sehingga 

penjualan masih bergantung pada 

pameran. Selain itu penjualan sulit 

meningkatan. Diharapkan penelitian 

dapat membantu promosi dan 

pemasaran batik dan meningkatkan 

grafik penjualan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah observasi, kepustakaan, 

wawancara, analisis sistem, 

pembuatan sistem dan pengujian 

sistem. Hasilnya adalah terbentuknya 

website untuk media promosi dan 

transaksi jual beli. (Widianto dan 

Yulianto : 2015) 

Analisa dan Perancangan 

Sistem Informasi Penjualan Online 

(E-Commerce) pada CV Selaras 

Batik. Penelitian ini menyatakan 

bahwa masih banyak penjual batik 

yang menggunakan metode 

penjualan dengan cara sederhana 

yaitu melakukan penyetoran ke toko-

toko ataupun menjual langsung 

kepada konsumen. Untuk pemasaran 

secara luas sulit karena kendala jarak 

dan tempat. Dengan penelitian ini 

diharapkan penjualan meningkat dan 

memberi informasi tentang produk 

CV Selaras Batik. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah Kebijakan dan Perencanaan 

Sistem, Analisis Sistem, Desain 

secara unum, Desain secara 

terperinci, Implementasi dan 

Perawatan Sistem. Hasilnya aplikasi 

e-commerce yang dapat 

mempromosikan produk, tampilan 

yang menarik dan diharapkan dapat 

meningkatkan grafik penjualan. 

(Hinawan et al, 2014) 

 

 

 



2. Landasan Teori 

a. Batik 

Batik adalah kain dengan gambar 

tertentu yang dibuat menggunakan 

malam sebagai media dan penutup 

kain batik. (Widodo, 1983, h:1) 

b. E-Commerce 

E-commerce (electronic commerce) 

adalah aktifitas jual dan beli yang 

dilakukan dengan menggunakan 

media internet. Contohnya adalah 

toko online. (Bunafit Nugroho, 2014) 

c. Pengertian  PHP 

PHP adalah bahasa pemrograman 

yang digunakan untuk membangun 

sebuah website dan lebih spesifik 

fungsinya. (Hastomo, 2012, h:1) 

d. Pengertian  bahasa  CSS 

CSS adalah bahasa  pemrogaman 

web  untuk membuat tampilan 

menjadi menarik sesuai keinginan 

kita. Seperti ukuran huruf, gambar, 

jenis huruf dan lain-lain.(Komang 

Wiswakarma, 2011) 

e. Pengertian MySQL 

MySQL adalah relational database 

Management System adalah suatu 

pengoperasian database yang 

digunakan sebagai tempat untuk 

menyimpan data dari suatu inputan 

aplikasi. (Firman, 2013, h:1) 

f. Pengertian  HTML  

HTML adalah sebuah bahasa  bahasa 

pemrograman yang biasanya 

digunakan untuk menampilkan 

halaman awal sebuah website yang 

sederhana.  (Danmar, 2013, h:1) 

g. Pengertian  Dreamweaver 

Dreamweaver  adalah sebuah 

software atau perangkat lunak yang 

digunakan untuk membuat web 

dengan lebih mudah karena terdapat 

beberapa fitur didalam dreamweaver 

yang memang memudahkan dalam 

membuat web disbanding notepad. 

(yayan saputra, 2013, h:1) 

h. XAMPP  

XAMPP adalah sebuah software 

gratis dan mudah digunakan yang 

didalamnya sudah tersedia Apache 

Web Server, MySQL Database 

Server dan PHP Support. (Sunda 

kamus, 2012, h:1) 

i. Mozila  Firefox 

Mozilla Firefox , adalah  sebuah  

software yang digunakan untuk 

menjelajah internet. Terdapat  Add-

ons  yang  dapat  di install   terpisah 

sesuai  dengan  kegunaan  Add-ons 

tersebut. (Mega prihartini, 2012, h:2) 

http://e-komputer.blogspot.com/
http://www.mozilla.com/


METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan penulis adalah pengumpulan data dengan observasi, studi 

pustaka dan wawancara. Selain itu juga dengan menggunakan metode 

pengembangan sistem yaitu Analisis, Desain, Pembuatan sistem, Pengujian, 

Support/Perawatan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian adalah tujuan dari perancangan Web Ecommerce Toko Batik 

Desa Pilang Masaran, yang kemudian akan diuji dan diterapkan di Desa Pilang 

Masaran. Didalam Web Ecommerce  ini menghasilkan 4 (empat) halaman user 

yaitu admin, pelanggan dan 2 supplier. 

1. Kelebihan dan Kekurangan 

Kelebihan dan kekurangan ini didapat dengan membandingkan dengan web e-

commerce pada umumnya. 

  

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan 

No. Kelebihan Kekurangan 

1. Sudah menggunakan 4 simulasi web 

yaitu admin, 2 supplier dan 

pelanggan. 

Paypal belum sempurna. 

2. Tampilan cukup menarik. Belum ada rekaman/catatan 

transaksi. 

3. Data-data produk yang ditampilkan 

lengkap. 

Belum ada konten untuk Chat 

antara pelanggan dan admin. 

4. Pendaftaran menjadi member mudah, 

karena tanpa menggunakan 

konfirmasi login e-mail. 

Pencetakan laporan belum 

menggunakan PDF dan belum ada 

grafik yang menunjukkan 

penjualan setiap harinya 

meningkat atau menurun 

5  Kecepatan akses lambat karena 

menggunakan hosting yang gratis. 

Apabila menggunakan hosting 

yang berbayar kemungkinan 

kecepatan akses lebih cepat. 

 

 



 

2. Hasil Tampilan 

Hasil Tampilan dari beberapa 

halaman web sebagai berikut : 

a. Home (Pelanggan) 

Halaman pelanggan merupakan 

halaman utama dalam Web 

Ecommerce ini. Halaman ini 

dirancang sebagus mungkin agar 

dapat menarik perhatian 

pengunjung untuk melihatnya. 

Informasi yang ada sesuai dengan 

apa yang jadi tujuan sistem. 

Halaman pelanggan ini, terdapat 

beberapa menu diantaranya 

Home, Profil, Barang, Panduan 

dan Konfirmasi. Berikut adalah 

tampilan dari halaman Home 

seperti pada Gambar 1. 

Gambar 1. Halaman utama pelanggan (Home) 

 

b. Home (Admin) 

Home berisi halaman awal admin 

setelah login. Di halaman ini admin 

mengelola semua data yang ada 

dalam web. Berikut adalah tampilan 

dari halaman Home seperti pada 

Gambar 2. 



 

Gambar 2. Tampilan Halaman Awal Admin (Home) 

 

c. Halaman Home Supplier ( 

Sekarmelati dan Sidomulyo ) 

Halaman supplier merupakan 

halaman bagi supplier Toko Batik 

Sekarmelati dan Sidomulyo yang 

digunakan untuk mengakses semua 

data pada supplier. Sebelumnya, 

supplier harus terlebih dahulu 

melakukan login pada form login. 

Supplier Sekarmelati dan Sidomulyo 

memiliki tampilan yang sama 

disetiap halamannya, tetapi data tetap 

berbeda. Oleh karena itu hanya 

diambil contoh pada supplier 

Sekarmelati sebagai contoh tampilan. 

Home supplier berisi halaman 

awal supplier setelah login. Berikut 

adalah tampilan dari halaman Home 

seperti pada Gambar 3. 

 

 

 

 



 

Gambar 3. Tampilan Halaman Awal Supplier (Home) 

  Berdasarkan hasil beserta 

pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa E-commerce Batik di Sentra 

Batik Desa Pilang Masaran dapat 

berfungsi sesuai dengan perancangan 

dan penjualan yang ditunjukkan 

melalui : 

1. Perancangan E-Commerce Batik 

di Sentra Batik Desa Pilang 

Masaran menggunakan PHP dan 

koneksi database MySQL telah 

dibuat. 

2. Aplikasi E-Commerce Batik di 

Sentra Batik Desa Pilang 

Masaran ini membantu 

pengusaha untuk 

mempromosikan produk batik 

Pilang Masaran dengan 

menginputkan data-data produk 

kedalam aplikasi dan membantu 

mengelola transaksi.  

3. Aplikasi E-Commerce Batik di 

Sentra Batik Desa Pilang 

Masaran ini menjadi alternatif 

media informasi serta memberi 

kemudahan pembeli dalam 

melakukan belanja di Toko Batik 

dengan lebih efisien dan efektif.  

4.  Pada perancangan ini 

menerapkan sistem keamanan 

data dengan memakai sistem 

Login untuk pelanggan, supplier 

dan admin yang bertujuan 

menjaga informasi penting yang 

tidak boleh sembarangan diubah.  

 5.  Tampilan web yang penulis buat 

akan tampil maksimal pada 

halaman web browser 

menggunakan Mozilla Firefox.  
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