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Abstrak
Pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan sebuah usaha saat ini penting
untuk tetap bertahan dalam persaingan yang tiap hari makin keras dan ketat.Salah
satu jenis pemanfaatan teknologi dalam menjaga dan meningkatkan persaingan
usaha adalah dengan menggunakanElectronic Commerce (E-Commerce). ECommerce adalah sebuah media untuk memasarkan berbagai macam produk dan
jasa baik dalam bentuk fisik maupun digital melalui media internet. Toko jamkita
merupakan salah satu dari banyaknya perusahaan yang ada di Indonesia yang
mencoba untuk tetap bertahan dari ketatnya persaingan bisinis yang ada.
Perancangan website E-Commerce toko jamkita ini menggunakan CMS
Wordpresss dalam proses perancangannya. Sistem kerja dari website E-Commerce
ini digambarkan lewat use case diagram. Data yang diperoleh berasal dari pemilik
toko jamkita. Hasil yang diperolah adalah sebuah Website E-Commerce toko
jamkita yang berisikan informasi dari berbagai macam produk yang tersedia di
toko jamkita. Website juga menyediakan layanan bagi pengguna atau konsumen
untuk memesan produk-produk yang tersedia tanpa harus datang langsung ke
outlet toko jamkita.
Kata Kunci : E-Commerce, jamkita, wordpress
Abstract
The use of technology in developing a business is important to survive in
competition every day more hard and tight. One type of use of technology in
maintaining and increasing business competition is using electronic commerce (ECommerce). E-Commerce is a media to promoted a wide range of products and
services both in physical and digital form via the Internet. Jamkita store is one of
many companies that exist in Indonesia who are trying to survive from the intense
competition existing flying businesses. Design ofE-Commercewebsitesjamkita
store is using CMS wordpress in the design process. Working sistem of ECommerce website is illustrated through the use case diagram. Data obtained from
the owner jamkita store. The results obtained a E-Commerce website jamkita store
that contains information from a wide range of products available in thejamkita
store.Website also provides services for users or consumers to order products that
are available without having to come directly to the outletjamkita stores.
Keyword : E-Commerce, jamkita, wordpress
1. PENDAHULUAN
Sejalan dengan berjalannya waktu dan meningkatnya perkembangan teknologi, perusahaan
yang termasuk dalam industri kecil, menengah, maupun besar yang merupakan salah satu dari
sekian banyak pelaku kegiatan ekonomi di dunia ini, semakin dipacu untuk lebih pintar
memanfaatkan teknologi yang ada untuk tetap bertahan dalam persaingan yang kian hari
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makin keras dan ketat. Oleh karena itu teknologi web memiliki peran penting yaitu
memungkinkan instansi atau perusahaan memasuki pasar dengan cara mudah, murah dan
cepat tanpa batasan geografis semua akan berada dalam apa yang dinamai dengan dunia maya
(cyberspace) (Nugroho, 2006).
Penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dalam dunia bisnis
yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah
perusahaan yang mampu mengimplemetasikan teknologi kedalam perusahaannya.Salah satu
jenis implemetasi teknologi dalam meningkatkan persaingan bisnis adalah dengan
menggunakan Electronic Commerce (E-Commerce) yaitu untuk memasarkan berbagai macam
produk dan jasa baik dalam bentuk fisik maupun digital. Dengan ini E-commercedidefinisikan
sebagai proses penjualan dan pembelian antara dua belah pihak di dalam suatu perusahaan
dengan adanya pertukaran barang, jasa atau informasi melalui media internet (Indrajit, 2001)
Pengimplementasian sistem E-commerce telah dilakukan oleh berbagai pihak. Sandy Kosaki
(2015) misalnya telah berhasil membuat website E-Commerceuntukprodukfurniturepada
UD.Jaya

Furniture

dengansasaranutamamendukungdanmemperluas

area

pemasaranselamaini.MelaluipemanfaatansistemE-Commerce, khususnya UD.Jaya Furniture
dapatmemperluasjangkauanpemasarandenganmemperkenalkandanmenjualprodukprodukfurniture yang memilikiciridankekhususandarisegiseni, ciridanmodelnya.
E-commerce adalah pendekatan yang cerdas untuk melakukan bisnis dan pendekatan yang
terbaik adalah suatuinstansi untuk mengelola aktivitas mereka sebagai bagian integral dari
pendekatan mereka untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungandengan pelanggan.
TeknologiE-Commercetersedia dan terjangkau dan merupakan serapan internasional yang
menyajikan cara bagi perusahaan untuk menunjukkan kemampuan mereka melalui
penggunaan sistem IT untuk transaksi bisnis.(Abdulghader.A.Ahmeddan Dalbir S,2011)
Melihatdari keberhasilandanmanfaat darisistem penjualan berbasis E-Commerce, penulis
berinisiatif membuat sebuah website berbasis E-Commerce untuk sebuah toko yaitu toko
jamkita. Sistem ini penulis buat untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan
dalam pemasaran produk–produk yang ada di toko jamkita. Serta mempermudah para
konsumen untuk memesan produk-produk yang tersedia di toko jamkita tanpa harus datang
langsung ke outlet toko jamkita.
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2. METODE PENELITIAN
2.1
PerancanganUse Case
Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan sistem dari sudut pandang pengguna
sistem tersebut, sehingga penggunaan use case diagram lebih dititikberatkan pada
fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan alur atau urutan kejadian.
2.1.1 Use case Admin
Tampilan perancangan use case diagram admin dapat ditunjukkan pada gambar 1.
login

MenambahdanMenghapusunggah
MengedithalamanProfil

Mengedithalamancarapemesanan

Menambahdanmenghapusartikel

Mengeditkontak

Mengedit password

Gambar 1.Use case Admin
Admin harus login terlebih dahulu kedalam sistem untuk bisa melakukan berbagai fungsi yang
ada dalam sistem antara lain:menambahkan dan menghapus unggahan,mengedit halaman
profil,mengedit halaman cara pemesanan, menambah dan menghapus artikel,mengedit
kontak,mengedit password.
2.1.2 Use caseUser
TampilanperancangandariUse caseuserataupenggunadapatditunjukkanpadagambar 2.
Melihat Halaman Beranda
Melihat Halaman Profil
Melihat Halaman Cara Pemesanan
Melihat Kontak

Melihat Informasi Produk

Memesan Produk

Gambar2.Use caseuser
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User atau pengguna dapat mengakses websitewww.jamkita.com untuk dapat melihat
dan menggunakan beberapa fungsi dari websiteE-Commerce jamkita antara lain: melihat
halaman beranda, melihat halaman profil,melihat halaman cara pemesanan,melihat
kontakdaritokojamkita,melihat informasi produk, memesan produk yang tersedia di website.
2.2
Perancangan Database
Perancangan
database
merupakan

proses

untukmenentukanisi

data

yang

dibutuhkandalamperancangansistem. Dalammerancang database inimenggunakan database
relationship atau data yang salingberhubungan.Perancangan database ditunjukkanpadagambar
3.

Gambar 3.Perancangan database
2.3
PerancanganTampilan
Perancangan tampilan awal dari websiteE-Commerce Toko jamkita ini dilakukan sebagai
langkah awal dari rancangan tampilan pada webiste yang dapat ditunjukkan pada gambar 4.
HEADER
MENU
BODY

FITUR
TAMBAHAN

FOOTER
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Gambar 4.TampilanUtamaWebsite
2.4
Perangkat Yang Digunakan
Spesifikasi dari perangkat yang digunakan darimulai tahappengerjaan, validasi dan
testingyaitu komputer dengan spesifikasi : prosessor Intel Core i3, memori RAM 4 GB DDR3
dan perangkat lunak meliputi : Microsoft Windows 8.1 pro, Mozilla Firefox dan CMS
Wordpresss.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari tugas akhir ini adalah sebuah website dengan alamat www.jamkita.comyang sudah
bisa diakses dengan memiliki dua halaman yaitu halaman admin dan halaman user.
3.1
Halaman Admin
Admin adalah orang yang memanajemen data yang ada dalam sistem. Aktifitas yang
dilakukan oleh admin yaitu menambah, menghapus dan mengedit menu serta menambahkan
unggahan baru. Untuk dapat masuk ke halaman admin maka admin harus melakukan login
dahulu.
3.1.1 Login Admnistrator
Halaman login berisi username dan password yang harus dimasukan untuk memasuki halaman
dasbor oleh admin. Tampilan halaman login dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5.login administrator
3.1.2 Halaman Post
Halaman post berisi tentang produk yang diunggah oleh admin yang dapat dihapus, diedit dan
ditambahkan unggahan baru. Tampilan halaman post dapat ditunjukkan pada gambar 6.
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Gambar 6.Halaman Post
3.1.3 Halaman page atau laman
Page atau laman adalah sarana untuk mempublikasikan artikel, sama seperti posting biasa.
Yang membedakan antara post dengan laman yaitu laman tidak muncul pada deretan posting
terbaru, tidak mengirimkan data feed, tidak masuk kedalam arsip post, serta tidak mempunyai
kategori atau tags. Halaman page ataulaman berisi tentang menu yang terdapat pada website,
padahalaman page ataulamanini admin dapat menambahkan menu baru atau mengedit
kembali. Tampilan dari halaman laman dapat ditunjukkan pada gambar 7.

Gambar 7.Halaman lamanatau page
3.1.4 Halaman Blog
Halaman Blog ini berisi tentang menu untuk menambahkan atau menghapus konten. Tampilan
halaman blog dapat ditunjukkan pada gambar 8.
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Gambar 8.Halaman blog
3.2
HalamanUser
Halaman ini merupakan halaman dimana user dapat melihat, mencari serta memesan berbagai
produk yang disediakan oleh jamkita.com
3.2.1 Halaman Beranda
Beranda merupakan tampilan utama dari website yang berisikan berbagai macam produk yang
telah diunggaholeh admin. Tampilan dari beranda dapat ditunjukkan pada gambar 9.

Gambar 9.HalamanBeranda
3.2.2

Halaman profil

Halaman ini berisikan informasi dari profil dari jamkita. Tampilan dari halaman profil dapat
ditunjukkan pada gambar 10.
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Gambar 10.HalamanProfil
3.2.3 Halaman Cara pemesanan
Halaman ini berisikan cara untuk memesan berbagai produk yang telah disediakan oleh
jamkita. Tampilan dari halaman cara pemesanan dapat ditunjukkan pada gambar 11.

Gambar 11.Halaman Cara Pemesanan
3.2.4 Halaman Informasi Produk
Halaman ini berisikan informasi produk yang telah diunggah oleh admin. User dapat melihat
informasi tentang produk dengan cara meng klik produk yang tersedia. Tampilan untuk
halaman informasi produk dapat ditunjukkan pada gambar 12.

Gambar12.HalamanInformasiProduk
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3.2.5 Halaman Cart/ keranjang belanja
Halaman ini berisikan formulir yang harus diisi oleh user jika ingin memesan produk yang
tersedia. Tampilan dari halaman cartditunjukkan pada gambar 13.

Gambar 13.Halaman Cart
3.2.6 Informasi Kontak
User dapat melihat kontak dari toko jamkita dengan cara meng klik tombol kontak. Tampilan
informasi kontak ditunjukkan pada gambar 14.

Gambar 14.InformasiKontak
3.2.7 Halaman konfirmasi pemesanan
Halamaninimerupakantempatuntukmelakkankonfirmasipembayaran.Halamaniniberisikanform
ulir

yang

harusdiisiolehuser

jikasudahmelakukan

Halamankonfirmasipemesananditunjukkanpadagambar 15.
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transfer

pembayaran.

Gambar 15.Halamankonfirmasipemesanan

3.3

Pembahasan

3.3.1 Pengujian berbagai macam browser
Pengujian website ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah ada error atau bug pada
website jika dibuka pada berbagai macam browser. Pengujian pertama dilakukan dengan
mengakses alamat website www.jamkita.com melalui Mozilla Firefox, pengujian dilakukan
dengan membuka semua fitur yang terdapat pada website dan tidak ditemukan error atau
bug.Hasil pengujian dengan berbagai browser dapat dilihat pada gambar 14.

Gambar 14.PengujiandenganMozila Firefox 30.0
Pengujian kedua membuka website jamkita.com dengan menggunakan browser google
chrome. Hasil pengujian ini semua fitur yang ada berjalan tanpa masalah. Hasil pengujian
dapat ditunjukkan pada gambar 15.
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Gambar 15.Pengujiandengangoogle chrome
Pengujian selanjutnya dengan menggunakan browser Internet Explore. Fitur-fitur yang ada
juga berjalan dengan lancar. Hasil pengujian dapat terlihat pada gambar 16.

Gambar 16.Hasilpengujiandengan Internet Explore
3.3.2 Pengujian dengan berbagai macam ukuran layar
Website jamkita.com ini juga sudah memiliki fitur responsif yang artinya dapat diakses untuk
semua ukuran jendela browser. Definisi bebas dari situs web responsif adalah bahwa hal itu
akan mengubah komposisi mulus untuk meningkatkan aksesibilitas isi bergantung pada
ukuran layar dari jendelabrowser (Riyanto,2014). Ukuran website ini akansecara otomatis
menyesuaikan ketika pengaksesan dilakukan dengan media seperti notebook atau smartphone
yang memiliki berbagai macam ukuran layar saat ini.Pengujian dengan menggunakan media
smartphone tidak tampak banyak perbedaan hanya saja pada tampilan menu yang sedikit
berbeda dan tidak ada masalah di semua fitur
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Gambar 17.Pengujiandengan media smartphone
3.3.3 Perbedaan keadaan sebelum dan sesudah ada website
Perbedaan sebelum dan sesudah adanya website jamkita dapat ditunjukkan pada tabelberikut.
Tabel 1.perbedaanantarasebelumdansesudahadanyawebsitejamkita
N

Sebelum

Sesudah

o
1

Belumada

media Padawebsitesudahtersediainformasitentangproduk

penyampaianinformasitentangprod

di tokojamkita

uk di tokojamkita
2

Untukmembeliproduk

di Padawebsitesudahtersedia

tokojamkitakonsumenharusdatangk mediauntukmemesansecaraonlinetanpaharusdatan
e outlet toko jam kita

gke outlet tokojamkita

4. KESIMPULAN
WebsiteE-Commerce tokojamkita ini telah berhasil dibuat dengan menggunakan apliksi CMS
Wordpresss.Pada websiteini terdapat informasi tentangtoko jam kita, produk–produk yang
tersediadanfituruntukberbelanjasecaraonline.Pengujian

website

dilakukan

dengancaramembukawebsite daribebagaijenisbrowsersepertiMozila Firefox, Internet Explore,
dan Google Chrome, hasilnyawebsite dapatberjalandenganbaikdanlancar.Dengan demikian
perangcangan websiteE-Commercetokojamkita ini diharapkan dapat memberikan kemudahan
bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkandandalamberbelanja di
tokojamkitadariberbagaimacam browser yang ada, serta memberi pengaruh besar bagi
tokojamkitadalammengembangkanusahanya. Website ini telah diunggah dan sudah dapat
diakses di alamat www.jamkita.com
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