
 

 

 

SISTEM INFORMASI BARTER ONLINE 

 

Makalah 

Program Studi Informatika 

Fakultas Komunikasi dan Informatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan oleh : 

Doni Adi Nugroho 

Umi Fadlilah, S.T., M.Eng 

 

PROGRAM STUDI INFORMATIKA 

FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

JULI, 2015 

 



HALAMAN PENGESAHAN 

 

Publikasi ilmiah dengan judul : 

 

SISTEM INFORMASI BARTER ONLINE 

 

Yang dipersiapkan dan disusun oleh : 

Doni Adi Nugroho 

L200110116 

 

Telah disetujui pada : 

Hari       : Selasa 

Tanggal : 4 Agustus 2015 

 

Pembimbing 

 

 

 

(Umi Fadlilah, S.T., M.Eng) 

NIP : 197803222005102002 

Publikasi ilmiah ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan 

untuk memperoleh gelar sarjana 

Tanggal 14 Agustus 2015 

 

                       

 

 

 



 

  



 



SISTEM INFORMASI BARTER ONLINE 

 
[1]

Doni Adi Nugroho, 
[2]

Umi Fadlilah 
[1]

Program Studi Informatika, Fakultas Komunikasi dan Informatika 
[2]

Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Email : donnygenic89@gmail.com, umi.fadlilah@ums.ac.id  

 

 

ABSTRACT 

  Business exchange goods conventionally is usually done only 

through direct ketmuanbetween the perpetrator of one with the offender to two in a 

limited scope. Now there is a new method and start booming, that is by the 

way online. In order to realize thewishes of barter are easy, then needed 

an information system to help someone dobarter with ease. Therefore, it needs to 

be made to a Web site that can make a person in a barter in easy, fast and 

convenient. The creation of this barter Application begins with a live interview with 

the Generalprincipals of barter, then proceed with the analysis of the needs of the 

system.Application of barter is designed using the PHP programming language and 

MySQL asthe database. An information system has been developed to provide ease of 

getting information to people in particular who want to barter. The results of this 

research admin can manage the data items, management website 

(comment, confirmation of advertising and user data). This website is very helpful 

in doing a barter, this is proved by the results of the questionnaires amounted 

to 80% stating that the system is beneficial in barter. 

Keywords: Barter, Information Systems,  PHP, Website 

 
ABSTRAKSI 

  Bisnis  tukar menukar  barang  secara  konvensional  biasanya  

dilakukan hanya melalui ketmuan langsung dengan antara pelaku satu dengan pelaku 

ke dua dalam ruang lingkup yang terbatas. Guna mewujudkan keinginan barter yang 

mudah, maka diperlukan suatu sistem informasi untuk membantu seseorang 

melakukan barter dengan mudah. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu website yang 

dapat mempermudah seseorang dalam melakukan barter secara mudah,cepat dan 

nyaman. Perancangan sistem informasi barter ini diawali dengan cara mewawancarai 

langsung dengan masyarakat pelaku barter, setelah itu dilanjutkan dengan 

menggunakan analisis kebutuhan sistem. Sistem informasi barter ini dibuat dengan 

mengaplikasikan software PHP dan MySQL untuk basis datanya Hasil dari 

penelitian ini memudahkan admin untuk mengelola data barang, pengelolaan 

website(komentar, konfirmasi iklan dan data user). Sistem informasi barter ini sangat 

membantu dalam melakukan barter, dibuktikan dengan hasil kuesioner sebesar 80% 

menyatakan bahwa sistem informasi ini bermanfaat untuk melakukan barter. 

 

Kata kunci : Barter, Sistem Informasi, PHP, Website 
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PENDAHULUAN  

 Barter merupakan aktifitas 

tukar-menukar barang atau jasa yang 

terjadi tanpa menggunakan uang. 

Untuk mendapatkan suatu barang yang 

tidak bisa diproduksi sendiri, mereka 

mencari dari orang yang mau 

menukarkan barang yang dimilikinya 

dengan barang lain yang 

dibutuhkannya. Sehingga barter pada 

masa ini muncul barang-barang yang 

selalu digunakan dalam pertukaran. 

Kendala yang dialami manusia dalam 

barter adalah kesulitan 

mempertemukan orang-orang yang 

saling membutuhkan dalam waktu 

bersamaan.  

.  Bisnis  tukar menukar  barang  

secara  konvensional  biasanya  

dilakukan hanya melalui ketemuan 

langsung dengan antara pelaku satu 

dengan pelaku ke dua dalam ruang 

lingkup yang terbatas. Situs 

Berniaga.com dan Olx.co.id contoh 

metode baru dengan cara online. 

Melalui cara ini agar tidak perlu lagi 

mencari orang yang ingin melakukan 

barter di berbagai wilayah hanya  

untuk  memperoleh  suatu barang  

yang diinginkan. Pengguna cukup 

mengakses internet dan mencari situs 

barter online. Situs tersebut akan 

memperlihatkan berbagai macam 

barang  yang  ditawarkan oleh orang 

lain. Bisnis tersebut dapat  

memberikan efisiensi dan  

kenyamanan  user  dalam  melakukan 

melakukan barter. Guna mewujudkan 

keinginan barter yang mudah, maka 

diperlukan suatu sistem informasi 

untuk membantu seseorang melakukan 

barter dengan mudah.  Oleh karena itu, 

perlu dibuat suatu website yang dapat 

mempermudah seseorang dalam 

melakukan barter secara mudah,cepat 

dan nyaman. 

TINJAUAN PUSTAKA    

1. Telaah Penelitian 

Telaah penelitian difungsikan  

sebagai  bahan pembanding antara  

yang dibuat oleh peneliti dengan 

penelitian yang sudah ada. Adapun   

telaah  penelitian  tersebut  

diantaranya: 

 Menurut Tri Ariyati (2012), 

dengan judul skripsi Aplikasi 

Penjualan Online Berbasis Web Pada 

Toko Asia Komputer Yogyakarta yang 

mengatakan bahwa seiring dengan 

kemajuan teknologi yang pesat, hal ini 

memaksa semua orang untuk 

menghadapi persaingan yang ketat, 

mendorong orang untuk selalu 

mencari terobosan baru . Semua itu 

tidak lepas dari peran komputer dan 

internet. Persyaratan mengenai agen 

atau informasi perusahaan dapat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Uang


dengan mudah diakses setiap saat 

dengan accssing internet. Toko Asia 

Computer masih menggunakan cara 

offline untuk transaksi penjualan, 

sehingga untuk media promosi yang 

masih menggunakan media offline 

juga, hal itu menyebabkan transfer 

informasi menjadi kurang efektif. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, 

maka perlu untuk membangun sebuah 

sistem penjualan online  (e-commerce) 

perangkat lunak yang akan dibangun 

oleh PHP, Macromedia Dreamweaver 

sebagai media editor XAMPP, dan 

MySQL sebagai sistem manajemen 

database. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan di toko komputer asia, kami 

membangun e-commerce. Dengan 

menggunakan sistem e-commerce di 

toko komputer Asia, akan menjadi 

media kampanye yang tepat untuk 

memperluas penjualan dan 

meningkatkan pemasaran. E-

commerce memudahkan konsumen 

untuk mendapatkan informasi tentang 

barang dan jasa, dan dapat 

bertransaksi secara online  kapan pun, 

di mana pun tanpa harus datang 

langsung ke toko. 

 Menurut Evans Fuad (2010), 

dengan judul skripsi Perancangan E-

commerce pada toko online Mainan 

Bocah Yogyakarta yang mengatakan 

bahwa sistem informasi harus mampu 

menumbuhkan kinerja tinggi dan 

mampu memberikan citra yang baik 

untuk menjaga memenangkan 

persaingan untuk mendapatkan pasar 

yang lebih besar dan lebih khusus 

tingkat kepuasan konsumen dapat 

ditingkatkan. Dalam penelitian ini, 

penulis mengambil tempat di salah 

satu bisnis mainan untuk anak-anak 

dan alat pembelajaran pendidikan 

yang berlokasi di Yogyakarta. Alasan 

untuk membuat lokasi karena menurut 

anak mainan sebagai penulis bisnis di 

bidang mainan anak-anak dan alat 

media pendidikan yang belum 

memiliki website sehingga informasi 

masih tampak lambat dan tidak efektif. 

Untuk kelancaran kerja dalam 

mengusulkan program menggunakan 

software Dreamwever Adobe CS3, 

program ini adalah program aplikasi 

desain web berbasis pada jendela dan 

diharapkan program ini akan 

mendukung kinerja toko online  

mainan anak lebih cepat dan lebih 

efektif . 

 

2. Landasan Teori 

a. Barter 

 Sistem barter merupakan 

sistem pertukaran barang yang 

dilakukan oleh manusia dimana uang 

tidak dipakai dalam pertukaran dan 

oleh sebab itu barang yang dijual 



harus ditukar dengan barang lain yang 

sama nilainya. 

b. MySQL 

  MySQL  merupakan software  

sistem  manajemen database 

Structured  Query  language  (SQL). 

MySQL merupakan turunan suatu 

konsep utama dalam database, yaitu 

SQL (Structured Query Language). 

SQL adalah sebuah pemilihan atau 

seleksi dan pemasukan data, yang 

memungkinkan penggunaan data 

dikerjakan dengan mudah. 

c. PHP  

PHP  atau bisa dikatakan  

Hypertext Preprocessor yaitu bahasa 

program yang digunakan secara 

meluas untuk perancangan dan 

pengembangan sebuah web yang juga 

bisa diaplikasikan bersamaan 

dengan HTML. PHP dibuat oleh 

Rasmus Lerdorf tahun 1994. Pada 

awalnya PHP merupakan kependekan 

dari "Personal Home Page Tools". 

Lebih dari sejuta site menggunakan 

PHP, di antaranya adalah NASA dan 

RedHat. Forum, CMS dan toko online 

adalah contoh aplikasi web yang bisa 

dibuat menggunakan PHP. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah 

proses yang digunakan untuk 

mengumpulkan data. Digunakannya  

metode penelitian maka data yang 

diproleh akan lebih lengkap agar dapat 

tercapai tujuan penelitian. Untuk 

penyusunan laporan skripsi ini, penulis 

menerapkan beberapa metode 

penelitian, yaitu : 

1. Analisis Kebutuhan Sistem 

  Pengembangan sistem barter 

online sangat diperlukan pertimbangan 

dan analisis kebutuhan sistem yang 

akan digunakan agar sistem informasi 

dapat berfungsi sesuai yang 

diinginkan. Analisis kebutuh tersebut 

adalah analisis kebutuhan hardware, 

analisis kebutuhan software. 

2. Metode Perancangan 

a. Rancangan ERD 

  Dalam sistem informasi 

yang dirancang mempunyai 

tabel barang, tabel gambar, 

tabel info lokasi, tabel kategori, 

tabel komentar dan tabel user. 

Pembuatan ERD dapat dilihat 

pada gambar 1. 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/situs_web
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Gambar 1. Entity Relationship Diagran (ERD) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

  Hasil penelitian merupakan 

tujuan akhir dari pembuatan sistem 

informasi barter online ini, dimana 

hasil penelitian akan 

diimplementasikan dan diuji coba 

oleh memilik sistem informasi. 

Barter online ini terdapat 3 (tiga) 

halaman pengguna yang memiliki 

perbedaan hak akses, diantaranya 

halaman member, halaman admin  

dan halaman utama. 

 Halaman utama sistem 

informasi barter online terdapat 

menu untuk pengguna yang terdapat 

menu utama, daftar member, 

komentar dan cari barang, seperti 

gambar 2 berikut: 

 



 

Gambar 2. Halaman home 

  

Menu home berisikan halaman 

dimana user bisa melakukan 

pencarian barang sesuai dengan 

kategorinya. User juga bisa 

mendaftar sebagai member dengan 

mengisi form daftar. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada gambar 3. 



 

Gambar 3. Halaman daftar member 

 

 

Gambar 4. Pengaturan akun 



 

Gambar 5. Halaman admin 

  Halaman pengaturan akun 

merupakan tampilan dari pengaturan 

data akun user yang sudah menjadi 

member. Sedangkan halaman admin 

merupakan halaman bagi admin 

melakukan pengelolaan manajemen 

web terdiri dari manajemen barang, 

manajemen kategori, manajemen user, 

serta melihat iklan yang baru masuk 

seperti pada gambar 5. 

2. Pembahasan 

  Berdasarkan hasil pengujian 

terhadap fungsional program dan hasil 

yang diperoleh telah sesuai kemudian 

website dipresentasikan kepada pihak 

umum, untuk memberikan arahan 

bagaimana cara mengoperasikan 

website yang kemudian diberikan 

kepada pihak umum untuk mencoba 

atau mengoperasikan sendiri website 

tersebut. Kemudian dilakukan pengisin 

kuesioner tentang User Interface dan 

Usability Program. Langkah pertama 

yang dilakukan dengan cara mengisi 

kuesioner yaitu menentukan jumlah 

sampel yang akan mengisi kuesioner 

tersebut. 

Tabel 1.  Hasil Kuesioner 

PERTANYAAN 
JUMLAH JAWABAN 

A B C D 

P1  5 5 0 0 

P2  6 4 0 0 

P3 5 4 1 0 

P4  8 2 0 0 

P5  1 8 1 0 



Keterangan : 

Hasil dari tabel dijadikan acuan 

untuk menghitung persentase penilaian 

dari masing-masing jawaban per topik 

soal diketahui dengan persamaan 

berikut:  

P1. 50% menyatakan tampilan sangat 

bagus, 50% menyatakan cukup. 

P2. 60% menyatakan sangat jelas 

mendapatkan informasi dan 40% 

cukup jelas mendapatkan informasi. 

P3. 50% sangat mudah 

mengoperasikan, 40% mudah 

mengoperasikan dan 10% cukup 

mudah. 

P4. 80% menyatakan sangat mudah 

dan 20% menyatakan cukup mudah. 

P5. 10% menyatakan sangat 

bermafaat, 80% menyatakan 

bermanfaat dan 10% menyatakan 

kurang bermanfaat. 

 

KESIMPULAN 

  Setelah membahas uraian pada 

bab-bab sebelumnya serta hasil 

rancang website sistem informasi 

barter online ini maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Adanya website sistem informasi 

barter online tersebut memberikan 

kemudahan masyarakat untuk 

mendapatkan informasi tentang 

barang yang diinginkan. 

2. Adanya websitesistem informasi 

barter online tersebut mampu 

mengenalkan barter berbasis web 

yang lebih informatif dan menarik. 

3. Barter online memberikan 

kemudahan admin untuk 

memanajemen informasi tentang 

barang barter pada Barter online. 

4. Hasil pengisian kueisoner 

menyatakan 80% sangat 

bermanfaat.  

SARAN 

Pemanfaatan dalam 

pengembangan website tentu saja 

masih banyak kekurangan, oleh karena 

itu pengembangan terhadap website 

barter online masih sangat diperlukan. 

Saran yang dapat diberikan untuk 

pengembang sistem ini selanjutnya 

adalah : 

Website ini dapat dikembangkan 

menjadi lebih baik dengan 



menambahkan tampilan dan sistem 

pembayaran yang resmi dari website. 
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