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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1.  Kedudukan dan Koordinasi 

Kedudukan dalam pelaksanaan program kerja magang berada di bawah bagian 

personalia JP Multindo Pusat sebagai perancang dan pembangun sistem penjualan  

online JP Multindo.  

Koordinasi pelaksanaan kerja magang berada di bawah bimbingan Bapak  

Andry Wijaya sebagai pimpinan JP Multindo dan staff JP Multindo yang membantu 

proses pembangunan sistem. 

3.2.  Tugas yang Dilakukan 

Di dalam kerja magang dilaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu 

1. Mengidentifikasi sistem penjualan online. 

2. Merencanakan sistem penjualan online. 

3. Merancang dan membangun sistem penjualan online. 

4. Membuat dokumentasi untuk sistem penjualan online. 

3.3.  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1.  Proses Pelaksanaan 

Proses untuk merancang dan membangun sebuah sistem penjualan 

online dibutuhkan masa waktu dua bulan satu minggu. Tujuan pelaksanaan 

kerja magang perminggu untuk mengetahui proses perkembangan dalam 

pembangunan sistem dalam satuan minggu. 
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 Pada minggu pertama, informasi dikumpulkan melalui serangkaian 

cara sebagai berikut. 

1.     Studi Pustaka 

Tujuan Studi Pustaka untuk mendapatkan pengertian secara teori  dan 

referensi saat merancang dan membangun sistem penjualan online 

dengan cara mempelajari buku, literatur dan media elektronik. Studi 

pustaka adalah data sekunder dimana data  yang diperoleh secara tidak 

langsung dan berasal diperoleh dari buku cetak, electronic book dan  

internet. 

2.     Teknik Wawancara 

 Tujuan wawancara untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab 

secara langsung dengan pihak JP Multindo yaitu pimpinan dan staff JP 

Multindo. Data yang diperoleh antara lain perencanaan pimpinan 

tentang sistem yang ingin dirancang dan dibangun dan batasan 

permasalahan. Data wawancara adalah data primer dimana data yang 

diperoleh secara langsung dari obyek yang dianalisis. Teknik ini 

berguna memberikan arahan bagi untuk membuat suatu sistem yang 

direncanakan oleh pihak JP Multindo. Proses wawancara dilaksanakan 

pada tanggal 10 November 2010 untuk memperoleh user requirements 

sehingga  mendapat arahan dalam pelaksanaan kerja magang. 
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 Adapun arahan yang dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pihak JP 

Multindo sebagai berikut. 

Andry Wijaya selaku pimpinan JP Multindo menyatakan 

"Sebuah sistem penjualan yang mengikuti teknologi yang saat ini 

banyak diminati oleh calon pembeli. Keuntungan sistem baru ini 

mampu meningkatkan penjualan  produk dan dapat diakses dimanapun 

tanpa batas tempat yang dimana calon pembeli dapat langsung melihat 

informasi produk dan dapat melakukan pemesanan dengan nyaman dan 

cepat tanpa harus datang ke tempat." 

Baskoro selaku manager bagian keuangan menyatakan 

"Sebuah sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam hal kegiatan 

keuangan seperti mengelola informasi data bank dan memproses 

konfirmasi pembayaran sehingga data data bank yang sudah dikelola 

dapat tampil mendapatkan informasi pembayaran  pemesanan." 

Supardi selaku manager bagian pengiriman  menyatakan 

"Sebuah sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam hal kegiatan 

pengiriman seperti mengelola informasi data perusahaan pengiriman, 

mengelola tarif pengiriman dan memproses pengiriman. sehingga data 

perusahaan pengiriman dan tarif yang sudah dikelola dapat tampil pada 

saat calon pembeli dapat melakukan pemesanan." 
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Donny selaku manager bagian gudang menyatakan 

"Sebuah sistem yang dapat memberikan kemudahan dalam hal 

kegiatan inventori seperti mengelola informasi data produk dan 

mengelola stokbarang sehingga data produk dan stok yang sudah 

dikelola dapat tampil di halaman utama penjualan dan calon pembeli 

dapat langsung mendapatkan informasi produk dan melakukan 

pemesanan." 

Adapun arahan dari hasil wawancara yang dilakukan  kepada salah 

satu pelanggan JP Multindo 

Anto sebagai salah satu pelanggan JP Multindo menyatakan. 

"Diharapkan JP Multindo mampu menghadirkan sebuah sistem baru 

sehingga dapat melakukan pesanan produk JP Multindo dirumah dan 

dapat melakukan konfirmasi pembayaran melalui internet sehingga 

dapat menghemat biaya komunikasi. Suatu sistem baru yang 

memberikan kemudahan dalam bertransaksi juga adanya fasilitas tanya 

jawab." 

 Dari hasil wawancara diatas maka hasil tersebut menjadi user 

requirement untuk membangun sistem penjualan online berbasis 

website yang didalamnya terdapat fasilitas penjualan online pada 

umumnya seperti dapat melayani penjualan produk serta memberikan 

informasi produk, mengelola segala aktvitas berhubungan dengan 
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informasi inventori, mengelola segala aktvitas berhubungan dengan 

informasi keuangan, mengelola segala aktvitas berhubungan dengan 

pengiriman dan melayani kebutuhan pelanggan seperti konfirmasi 

pembayaran dimana sistem ini dapat diakses tanpa ada batas tempat 

dan internet yang merupakan teknologi yang diminati oleh calon 

pembeli. 

3.     Teknik observasi  

Pada tahap ini  mulai melakukan tinjauan sistem  sejenis yang sudah 

berjalan. Tujuan agar mendapatkan gambar cara kerja sistem setelah 

mempelajari secara langsung melalui sistem yang sudah berjalan.  

Dari minggu ke-2 hingga minggu ke-4 dilakukan tahap-tahap 

pelaksanaan pembangunan sistem  sebagai berikut. 

A. Analisis Design Sistem 

Setelah memperoleh data yang telah dikumpulkan pada metode 

sebelumnya maka analisis yang digunakan adalah analisa berdasarkan 

deskripsi tentang pendapat,  perhitungan dan teori tentang penyelesaian 

suatu masalah. Tujuan analisa sistem untuk untuk mengetahui  sejauh mana 

sistem dapat dikembangkan dan diterapkan yang tentunya tidak terlepas dari 

keinginan untuk memperoleh hasil yang maksimal. 
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Desain sistem dianalisa dengan serangkaian cara sebagai berikut. 

1. Identifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah mengenai kebutuhan apa saja yang 

diperlukan oleh pemakai. Adapun masalah-masalah yang diidentifikasi 

oleh  sebagai berikut. 

a. Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi berbasis web yang 

dapat sebagai daya saing kompetitif bagi bidang usahanya.  

b. Belum dilihat sebagai suatu peluang bahwa tren teknologi 

informasi berbasis web dapat digunakan untuk interaksi antara  

bidang usaha penjualan  dengan calon pembeli. 

c. Belum memanfaatkan teknologi informasi berbasis web untuk 

menarik sebanyak mungkin calon pembeli dari berbagai pelosok di 

indonesia. 

   Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka permasalahan pokok 

JP Multindo adalah bagaimana membuat sistem penjualan online 

berbasis website yang informatif dan interaktif sehingga pembeli dapat 

melakukan transaksi dengan mudah, cepat dan tanpa dibatasi tempat 

dan waktu. 

2. Identifikasi Kebutuhan Data dan Informasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tujuan mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi adalah untuk 

mempermudah dalam merancang sistem yang dikembangkan. 

Identifikasi data adalah data-data yang digunakan untuk menghasilkan 
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informasi yang berupa laporan yang dapat berguna bagi pihak yang 

berkepentingan adalah sebagai berikut. data barang, data pelanggan, 

data pemesanan, data pembayaran dan data pengiriman. Identifikasi 

informasi adalah laporan-laporan yang akan dihasilkan dari data-data 

yang tersedia sebagai berikut laporan barang, laporan pemesanan, 

laporan pembayaran dan laporan pengiriman. 

3. Memahami Kerja Sistem 

Memahami kerja sistem dengan cara mempelajari secara detail 

bagaimana sistem yang sejenis yang sudah berjalan yaitu dengan 

penelitian.  

4. Analisis Sistem 

Pada Tahap analisis sistem untuk menganalisa kelemahan-

kelemahan sistem yang sekiranya perlu untuk diberikan perhatian.  

5. Penyusunan Laporan 

 Melaporkan hasil analisis yang isinya meluruskan pengertian yang 

salah mengenai apa yang telah ditemukan dalam menganalisis tetapi tidak 

sesuai menurut manajemen. 

Alat bantu yang digunakan dalam menganalisis sistem adalah. 

1. Data Flow Diagram (DFD) 

 Dari masalah-masalah yang ditemukan, maka dibuatlah DFD (Data Flow 

Diagram) sebagai perencanaan awal dan batasan sejauh mana sistem penjualan  

online  JP Multindo dirancang dan dikembangkan.   
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 Sistem penjualan online JP Multindo memiliki 5 user, yaitu pelanggan, bagian 

gudang (orang yang bertugas mengatur segala aktivitas berhubungan dengan data-

data produk), admin (orang yang bertugas  mengatur dan bertanggung jawab atas 

segala aktivitas pada sistem), bagian pengiriman (orang yang bertugas mengatur 

segala aktivitas berhubungan dengan proses pengiriman) dan bagian keuangan (orang 

yang bertugas mengatur segala aktivitas berhubungan dengan proses pembayaran). 

Terdapat 5 user ini akan menjadi entity dalam perancangan tahap awal. 

 

Gambar 3.1 Context Diagram Sistem Penjualan Online JP Multindo 
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1.1 Data Flow Diagram Level 0 

 Data Flow Diagram Level 0 merupakan level yang mengambarkan secara 

garis besar kerja sistem penjualan online dimana pelanggan memberikan data pesanan 

kemudian diproses dengan cara pencatatan data pesanan oleh sistem dan memberikan 

konfirmasi berupa e-mail kepada admin dan pelanggan kemudian berlangsung 

pelanggan melakukan pembayaran dan kemudian pelanggan melakukan konfirmasi 

pembayaran yang divalidasi oleh bagian keuangan untuk mevalidasi pembayaran. 

Setelah bagian keuangan menvalidasi pembayaran, sistem akan memberikan data 

pesanan dan pengiriman barang yang diproses oleh bagian pengiriman. Setelah proses 

pengiriman selesai maka bagian pengiriman segera memasukkan nomer pengiriman  

yang kemudian diproses datanya oleh sistem. Pelanggan mendapatkan informasi 

nomor resi pengiriman dari sistem. Setelah pesanan sampai pada alamat tujuan 

pelanggan maka pelanggan melakukan konfirmasi penerimaan pesanan. Adapun 

proses pertanyaan, inventori, proses maintainance sistem dan pengaturan produk.  

Proses maintainance yang dimaksud adalah memanipulasi content pada website 

seperti manipulasi berita, banner, user dan pelanggan. Konfigurasi website juga 

termasuk didalam proses maintainance. Pada proses inventori dimana bagian gudang 

mengatur produk  dan mengatur stok barang. Pada proses pertanyaan dan olah pesan 

terdapat perbedaan diantaranya entitas yang dapat mengunakan olah pesan hanya 

untuk pelanggan yang sudah teregistrasi dan staff JP Multindo sedangkan proses 

pertanyaan diperuntukkan untuk calon pembeli yang mengujungi laman utama 

penjualan online. 
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 Data Flow Diagram Level 0 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.2 Data Flow Diagram Level 0 
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1.2     Data Flow Diagram Level  1 - Proses Manipulasi Pelanggan 

 Data Flow Diagram Level 1 proses 1 merupakan turunan dari Data Flow 

Diagram Level 0 proses 1 yaitu pada proses manipulasi pelanggan seperti registrasi 

pelanggan dan perubahan data pelanggan. Data Flow Diagram Level 1 proses 1 dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini. 

Pelanggan
1.1

Proses 
Registrasi

1.2
Proses 

Manipulasi
Pelanggan

Data Registrasi

Pelanggan

Data Pelanggan

Data Registrasi

Data Pelanggan

Admin

Data Pelanggan  

Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 1 Proses 1 

 

1.3      Data Flow Diagram Level 1 - Proses Pemesanan Produk 

 Data Flow Diagram Level 1 proses 2 merupakan turunan dari Data Flow 

Diagram Level 0 proses 2 yaitu pada proses pemesanan produk oleh pelanggan dan 

pencatatan data pesanan pelanggan serta data-data lain yang berhubungan dengan 

pemesanan produk. Data pesanan pelanggan dikirimkan kedalam proses ini dan 

kemudian pesanan dimasukkan dalam basis data  dalam bentuk transaksi baru. Sistem 

kemudian membuat invoice untuk setiap transaksi baru dan menambahkan transaksi 

baru kedalam sistem sehingga pelanggan dan admin dapat melihat data transaksi baru. 

Hal ini dapat dijadikan sebagai laporan pemesanan. 

 

Rancang bangun..., Martin Lai, FTI UMN, 2011



 Data Flow Diagram Level 1 proses 2 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 1 Proses 2 

 

1.4      Data Flow Diagram Level 1  - Proses Pembayaran 

 Data Flow Diagram Level 1 proses 4 merupakan turunan dari Data Flow 

Diagram Level 0 proses 4 yaitu proses pembayaran yang meliputi proses konfirmasi 

pembayaran yang dilakukan oleh  pelanggan dan dilanjutkan dengan proses validasi 

pembayaran oleh bagian keuangan. Proses validasi dimana bagian keuangan akan 

mengakses laman website dari bank berdasarkan data yang ada pada manajemen bank 

pada sistem kemudian membuktikan keabsahan data informasi yang  sesuai dengan 

diberikan oleh pelanggan saat melakukan konfirmasi pembayaran. 
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 Data Flow Diagram Level 1 proses 4 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.5 Data Flow Diagram Level 1 Proses 4 

 

1.5        Data Flow Diagram Level 1 - Proses Pengiriman  

              Data Flow Diagram Level 1 proses 5 merupakan turunan dari Data Flow 

Diagram Level 0 proses 5 merupakan proses pengiriman pesanan serta data-data lain 

yang berhubungan dengan proses pengiriman untuk dijadikan laporan pengiriman 

barang dan konfirmasi pengiriman untuk pelanggan seperti nomor resi pengiriman.  

Proses pengiriman dilakukan oleh bagian pengiriman dan setelah mendapat nomor 

resi pengiriman dari perusahaan pengiriman maka pemberitahuan dilakukan melalui 

memasukkan data informasi nomor pengiriman ke dalam sistem dengan mengisi form 

yang disediakan oleh sistem.  
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 Data Flow Diagram Level 1 proses 5 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.6 Data Flow Diagram Level 1 Proses 5 

 

1.6  Data Flow Diagram Level 1 - Proses Maintenance 

             Data Flow Diagram Level 1 proses 6 merupakan turunan dari Data Flow 

Diagram Level 0 proses 6 merupakan proses maintenance sistem meliputi konfigurasi 

website, berita  banner dan data-data lain yang berhubungan dengan proses maintenance 

sistem. admin memiliki otoritas dalam manipulasi banner, berita, konfigurasi website, 

bagian keuangan memiliki otoritas dalam manipulasi data bank serta data berkaitan 

dengan aktivitas keuangan dan bagian pengiriman memiliki otoritas dalam manipulasi 

data perusahaan pengiriman serta data berkaitan dengan aktivitas pengiriman. 
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Data Flow Diagram Level 1 proses 6 dapat dilihat pada gambar dibawah ini  

 

Gambar 3.7 Data Flow Diagram Level 1 Proses 6 

 

1.7  Data Flow Diagram Level 1 - Proses Inventori 

 Data Flow Diagram Level 1 proses 7 merupakan turunan dari Data Flow 

Diagram Level 0 proses 7 merupakan proses inventori dimana bagian gudang 

mengatur produk serta mengatur stok barang yang tersedia pada bagian gudang.  
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Dalam Data Flow Diagram Level 5 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.8 Data Flow Diagram Level 1 Proses 7 

1.8  Data Flow Diagram Level 1 - Proses Pertanyaan 

             Data Flow Diagram Level 1 proses 8 merupakan turunan dari Data Flow 

Diagram Level 0 proses 8 merupakan proses tanya jawab dilakukan oleh pelanggan 
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dan admin. Data Flow Diagram Level 1 proses 8 dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini. 

 

Gambar 3.9 Data Flow Diagram Level 1 Proses 8 

 

1.9   Data Flow Diagram Level 1 - Proses Olah Pesan 

 Data Flow Diagram Level 9 merupakan turunan dari Data Flow Diagram 

Level 0 proses 9 merupakan proses tanya jawab yang dilakukan oleh pelanggan dan 

staff JP Multindo. Perbedaan antara Data Flow Diagram Level 1 proses 8 dan Data 

Flow Diagram Level 1 proses 9 yaitu proses tanya jawab pada Data Flow Diagram 

Level 1 proses 8 dapat dilakukan oleh calon pembeli JP Multindo dan Data Flow 

Diagram Level 1 proses 9 dilakukan hanya pelanggan yang sudah teregistrasi pada 

sistem penjualan  online JP Multindo.  
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 Data Flow Diagram Level 1 proses 9 dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.10 Data Flow Diagram Level 1 Proses 9 

 

2.  ERD (Entity Relationship Diagram) 

  Pada ERD (Entity Relationship Diagram) menunjukkan hubungan relasi antar 

tabel. Pada basis data pada sistem penjualan online JP Multindo terdapat hubungan 

relasi antar tabel seperti tabel kategori memliki hubungan one to many dengan tabel 

produk dimana satu kategori terdapat banyak produk. Tabel orders memiliki 

hubungan one to many dengan tabel orders_details dimana satu id orders pada orders 

dipasangkan dengan satu id_orders pada orders_details. Tabel user memliki 

hubungan one to many dengan tabel news dimana  satu user dapat membuat banyak 

berita. Tabel pelanggan memliki hubungan one to many dengan tabel pesan dimana  

satu pelanggan dapat membuat banyak pesan. Tabel user  memliki hubungan one to 

many dengan tabel pesan dimana  satu user dapat membuat banyak pesan.  
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 Untuk memperjelas hubungan antar relasi tabel maka dibuatlah tabel relasi 

antar tabel secara lengkap beserta gambar diagram ERD.  Hubungan relasi antar tabel 

sebagai berikut.  

Tabel 3.1 Entity Relationship 

No. Nama Tabel 1 Hubungan Relasi Nama Tabel 2
1 orders_details one to many produk
2 orders_details one to one orders
3 transaksi_penjualan one to one orders_details
4 transaksi_penjualan one to one kurir
5 transaksi_penjualan one to one kota
6 produk one to many stokbarang
7 kurir one to many kota
8 pelanggan one to many transaksi_penjualan
9 pelanggan one to many testimonial

10 transaksi_user one to many user
11 user one to many news
12 kategori one to many produk
13 orders_temp one to many produk
14 pelanggan one to many pesan
15 user one to many pesan  

 Pada tabel yang ditampilkan diatas dapat dilihat bahwa terdapat hubungan 

relasi antar tabel seperti tabel kategori memliki hubungan one to many dengan tabel 

produk dimana satu kategori terdapat banyak produk. Tabel orders memiliki 

hubungan one to many dengan tabel orders_details dimana satu id orders pada orders 

dipasangkan dengan satu id_orders pada orders_details. Tabel user memliki 

hubungan one to many dengan tabel news dimana  satu user dapat membuat banyak 

berita. Tabel pelanggan memliki hubungan one to many dengan tabel pesan dimana  

satu pelanggan dapat membuat banyak pesan. Tabel user  memliki hubungan one to 

many dengan tabel pesan dimana  satu user dapat membuat banyak pesan.  
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Gambar 3.11 ERD 
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3. Struktur  Tabel 

  Struktur tabel yang dibutuhkan dalam sistem penjualan online JP Multindo untuk 

menunjang penyimpanan data yang dirancang dan dibangun mengunakan basis data 

MySQL versi 5.1.41. Tabel dibawah ini menjelaskan tujuan tabel dibuat  dapat dilihat  

sebagai berikut. 

a. Nama Tabel   :transaksi_user 

       Fungsi       :Tabel untuk menyimpan transaksi user. 

       Primary Key  :id_transaksi_user 

       Foreign Key   :id_user 

Tabel 3.2 transaksi_user 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 

1 id_transaksi_user INTEGER 15 
No identitas transaksi 
user 

2 id_user INTEGER 50 No identitas  user 

3 id_transaksi INTEGER 15 
No identitas transaksi 
user 

4 Keterangan TEXT   keterangan transaksi 
5 Tgl Date   tanggal transaksi 
6 Jam Time   jam transaksi 

 

b. Nama Tabel    :banner 

       Fungsi        :Tabel untuk menyimpan data banner. 

       Primary Key   :id_banner 

       Foreign Key    : - 

      Catatan: tabel ini untuk menyimpan data banner untuk sarana promosi           

      sehingga data banner yang tersimpan dalam tabel dapat ditampilkan pada              

      laman utama penjualan 
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Tabel 3.3 banner 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_banner INTEGER 5 No identitas banner 
2 Judul VARCHAR 100 judul banner 
3 url VARCHAR 100 url banner 
4 Gambar VARCHAR 100 gambar banner 
5 tgl_posting Date   tanggal banner 

 

c. Nama Tabel    :blockip 

       Fungsi        :Tabel untuk menyimpan data IP Address yang di-blacklist. 

       Primary Key   :IP_address 

       Foreign Key    : - 

Tabel 3.4 blockip 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 IP_address VARCHAR 100 IP address 
2 Percobaan INTEGER 5 Percobaan 
3 Status VARCHAR 15 Status 
4 Keterangan VARCHAR 100 keterangan ip 

 

c. Nama Tabel   :databank 

       Fungsi       :Tabel untuk menyimpan data bank. 

       Primary Key  :id_bank 

       Foreign Key   : - 

Catatan: tabel ini untuk menyimpan data bank untuk menampilkan pada 

informasi data bank saat pelanggan melakukan pembayaran. Data bank 

dapat ditampilkan tergantung status tampil aktif atau tidak. 
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Tabel 3.5 databank 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_bank INTEGER 5 no identitas bank 
2 nama_bank VARCHAR 100 nama bank 
3 nama_lengkap VARCHAR 100 nama nasabah 
4 Website VARCHAR       100 website bank 
5 Tampil VARCHAR 10 tampil bank 
6 Logo VARCHAR 150 logo bank 
7 no_rek INTEGER 25 no rek nasabah 

 

d. Nama Tabel    :hubungi 

       Fungsi       :Tabel untuk menyimpan data pertanyaan   

         pengunjung. 

       Primary Key  :id_hubungi 

       Foreign Key   : - 

Tabel 3.6 hubungi 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_hubungi INTEGER 5 no identitas hubungi 
2 Nama VARCHAR 50 nama pengunjung 
3 Email VARCHAR 100 email pengunjung 
4 Subjek VARCHAR 100 subjek pengunjung 
5 Pesan TEXT   pesan pengunjung 
6 Tanggal Date 150 tgl pesan 

 

e. Nama Tabel    :kategori 

       Fungsi       :Tabel untuk menyimpan data kategori. 

       Primary Key   :id_kategori 

       Foreign Key    : - 
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Tabel 3.7 kategori 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_kategori INTEGER 5 no identitas kategori 
2 nama_kategori VARCHAR 50 nama kategori 
3 kategori_seo VARCHAR 100 seo untuk kategori 

 

f. Nama Tabel    :transaksi_penjualan 

       Fungsi        :Tabel untuk menyimpan data transaksi penjualan. 

       Primary Key   :id_transaksi 

       Foreign Key    : id_orders 

Tabel 3.8 transaksi_penjualan    

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
 1 id_transaksi INTEGER 15 no  identitas transaksi 

2 id_orders INTEGER 15 no identitas orders 
3 Resipengiriman VARCHAR 100 no resi pengiriman 
4 INVOICE VARCHAR 100 INVOICE Transaksi 
5 nama_kurir VARCHAR 100 nama kurir 
6 Tarif VARCHAR 100 tarif pengiriman 
7 Nama VARCHAR 100 nama pelanggan 
8 Alamat TEXT   alamat pelanggan 
9 nama_kota VARCHAR 100 nama kota  

10 Status VARCHAR 100 status transaksi 
11 Jam Time   jam transaksi 
12 Tgl Date   tgl transaksi 
13 no_telp INTEGER 25 no telp transaksi 
14 Website VARCHAR 100 website kurir 
15 Email VARCHAR 100 email pelanggan 

 

g. Nama Tabel   :kota 

       Fungsi       :Tabel untuk menyimpan data kota. 

       Primary Key   :id_kota 
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       Foreign Key    : nama_kurir 

Tabel 3.9 kota  

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_kota INTEGER 3 no identitas kota 
2 nama_kota VARCHAR 100 nama kota 
3 ongkos_kirim INTEGER 10 ongkos kirim 
4 nama_kurir VARCHAR 24 nama kurir 

 

h. Nama Tabel   :kurir 

       Fungsi        :Tabel untuk menyimpan data kurir. 

       Primary Key : id_kurir 

       Foreign Key   : - 

Tabel 3.10 kurir 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_kurir INTEGER 11 no identitas kurir 
2 nama_kurir VARCHAR 150 nama kurir 
3 Website INTEGER 100 website kurir 
4 Logo VARCHAR 150 URL logo 
5 Tampil VARCHAR 10 tampil kurir 

 

i. Nama Tabel   :modul 

       Fungsi      :Tabel untuk menyimpan data modul. 

       Primary Key  :id_modul 

       Foreign Key   : - 

Catatan: tabel ini untuk menyimpan data modul untuk pengaturan modul 

pada laman utama user. 
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Tabel 3.11 modul 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_modul INTEGER 5 no identitas modul 
2 nama_modul VARCHAR 50 nama modul 
3 Link VARCHAR 100 link modul 
4 static_content VARCHAR 150 static content  
5 Gambar VARCHAR 10 Gambar 
6 Status VARCHAR 25 Status 
7 Aktif ENUM      Y,N Aktif modul 
8 Urutan INTEGER 5 Urutan 

 

j. Nama Tabel    :modulpelanggan 

       Fungsi       :Tabel untuk menyimpan data modulpelanggan. 

       Primary Key  :id_modul 

       Foreign Key   : - 

Tabel 3.12 modulpelanggan       

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_modul INTEGER 5 no identitas modul 
2 nama_modul VARCHAR 50 nama modul 
3 Link VARCHAR 100 link modul 
4 static_content VARCHAR 150 static content  
5 Gambar VARCHAR 10 Gambar 
6 Status VARCHAR 25 Status 
7 Aktif ENUM   Aktif 
8 Urutan INTEGER 5 Urutan 

 

k. Nama Tabel   :news 

       Fungsi       :Tabel untuk menyimpan data berita. 

       Primary Key  :id_news 

       Foreign Key   : -  
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Tabel 3.13 news 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_news INTEGER 50 no identitas berita 
2 Judul VARCHAR 150 judul berita 
3 Isi TEXT   isi berita 
4 Penulis VARCHAR 50 penulis berita 
5 Gambar VARCHAR 150 gambar berita 
6 Tampil VARCHAR 25 tampil berita 
7 Tlg Date   tanggal berita 
8 Jam Time   jam berita 

 

l. Nama Tabel   :orders 

       Fungsi      :Tabel untuk menyimpan data order. 

       Primary Key  :id_orders 

       Foreign Key   : - 

Tabel 3.14 orders 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_orders INTEGER 15 no identitas order 
2 jam_order Time   jam order 
3 tgl_order Date   tgl order 
 

m. Nama Tabel   :orders_temp 

       Fungsi       :Tabel untuk menyimpan data order sementara. 

       Primary Key  :ID_orders_temp 

       Foreign Key   : id_produk 
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Tabel 3.15 orders_temp 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_orders_temp INTEGER 15 no identitas temp order 
2 id_produk INTEGER 15 no identitas produk 
3 id_session VARCHAR 100 no identitas session 
4 Jumlah INTEGER 5 jumlah produk 
5 tgl_order_temp Date   tanggal order 
6 jam_order_temp Time   jam order 

 

n. Nama Tabel   :pesan 

       Fungsi      :Tabel untuk menyimpan data pesan. 

Primary Key  :id_pesan 

       Foreign Key   : - 

Tabel 3.16 pesan 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_pesan INTEGER 13 no identitas pesan 
2 Dari VARCHAR 50 nama pelanggan 
3 Kepada VARCHAR 50 nama penguna  
4 Judul VARCHAR 100 password pengguna 
5 Isi TEXT 100 email pelanggan 
6 Status VARCHAR 25 status pelanggan 
7 Tgl Date   no telepon pelanggan 
8 Jam Time   alamat pelanggan 

 

o. Nama Tabel   :pelanggan 

       Fungsi       :Tabel untuk menyimpan data pelanggan. 

       Primary Key  :id_pelanggan 

       Foreign Key   : - 
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Tabel 3.17 pelanggan 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_pelanggan INTEGER 5 no identitas pelanggan 
2 Nama VARCHAR 100 nama pelanggan 
3 username VARCHAR 50 nama penguna  
4 Password VARCHAR 50 password pengguna 
5 Email VARCHAR 100 email pelanggan 
6 Blokir VARCHAR 25 status pelanggan 
7 no_Telp VARCHAR 25 no telepon pelanggan 
8 Alamat TEXT   alamat pelanggan 
9 Kota VARCHAR 100 kota pelanggan 

10 Akses INTEGER 50 Akses 
11 photo_id VARCHAR 150 photo pelanggan 
12 Jam Time   jam bergabung 
13 Tgl Date   tgl bergabung 
14 Status VARCHAR 25 status pelanggan 

 

p. Nama Tabel   :order_detail 

       Fungsi       :Tabel untuk menyimpan data detail order. 

       Primary Key  :id_orders 

      Foreign Key    :id_produk 

Tabel 3.18 orders_detail 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_orders INTEGER 15 no identitas order 
2 id_produk INTEGER 15 no identitas produk 
3 Jumlah INTEGER 15 jumlah produk order 

 

q. Nama Tabel   :Konfig 

       Fungsi       :Tabel untuk menyimpan data konfigurasi. 

       Primary Key  :id_konfig 

       Foreign Key   : - 
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Tabel 3.19 konfig 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_konfig INTEGER 5 no identitas konfigurasi 
2 Judul VARCHAR 50 judul website 
3 Tagline VARCHAR 100 tagline website 
4 Email VARCHAR 25 email website 
5 Keyword TEXT   keyword website 
6 Deskripsi TEXT   deskripsi website 
7 url  VARCHAR 25 url website 
8 Status VARCHAR 100 status website 
9 Footer TEXT   footer website 

10 Header VARCHAR 100 header website 
11 Background VARCHAR 100 background website 

 

r. Nama Tabel   :produk 

       Fungsi       :Tabel untuk menyimpan data produk. 

       Primary Key  :id_produk  

       Foreign Key   :id_kategori 

Tabel 3.20 produk 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_produk INTEGER 5 no identitas produk 
2 id_kategori INTEGER 5 no identitas kategori 
3 nama_produk VARCHAR 100 nama produk 
4 produk_seo VARCHAR 100 produk seo 
5 Deskripsi TEXT   Deskripsi 
6 Harga INTEGER 20 harga produk 
7 Stok INTEGER 5 stok barang 
8 tgl_masuk Date   tgl masuk 
9 Gambar VARCHAR 100 gambar produk 

10 Dibeli INTEGER 5 Dibeli 
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s. Nama Tabel   :stokbarang 

       Fungsi      :Tabel untuk menyimpan data stok barang. 

       Primary Key  : id_produk 

       Foreign Key   : - 

Tabel 3.21 stokbarang 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_produk INTEGER 5 no identitas produk 
2 username VARCHAR 50 nama pengguna 
3 Status VARCHAR 100 status barang 
4 Tgl Date   tgl barang 
5 Jam Time   keterangan produk 
6 Keterangan TEXT   harga produk 
7 Stok INTEGER 11 stok barang 

 

t. Nama Tabel   :systemlog 

       Fungsi       :Tabel untuk menyimpan log aktivitas user. 

       Primary Key  :id_log 

       Foreign Key   : - 

Tabel 3.22  systemlog 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_log INTEGER 5 no identitas log 
2 username VARCHAR 50 nama pengguna 
3 IP_address VARCHAR 50 alamat ip address 
4 tgl_akses Date   tgl akses 
5 jam_akses Time   jam akses 
6 Keterangan TEXT   Keterangan 
7 Referal TEXT   Referral 
8 Browser TEXT   browser digunakan 
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u. Nama Tabel   :testimonial 

       Fungsi      :Tabel untuk menyimpan data testimonial. 

       Primary Key  :id_testimonial      

       Foreign Key   : -  

Tabel 3.23  testimonial 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_testimonial INTEGER 15 no identitas testimonial 
2 nama  VARCHAR 100 nama pengguna 
3 Isi TEXT   isi testimonial 
4 Status VARCHAR 100 status testimonial 
5 jam  Time   Jam 
6 Tgl Date   Tanggal 

   

v. Nama Tabel   : user 

       Fungsi       :Tabel untuk menyimpan data user. 

       Primary Key  :id_ user      

       Foreign Key   : - 

Tabel 3.24 user 

No Nama Field Type Ukuran Deskripsi 
1 id_user INTEGER 5 no identitas user 
2 username VARCHAR 50 Username 
3 Password TEXT 50 Password 
4 Blokir VARCHAR 25 Blokir 
5 Level VARCHAR 15 Level 
6 photo_id VARCHAR 150 photo_id 
7 Email VARCHAR 100 Email 
8 no_telp VARCHAR 25 no telepon  
9 nama   VARCHAR 100 kota pembeli 

10 Jam Time   jam bergabung 
11 Tgl Date   tanggal bergabung 
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4.    Desain Masukan dan Keluaran 

       Dari data perancangan yang ada maka dibuatlah prototipe dan layout laman 

sistem penjualan online pada JP Multindo. Prototipe bertujuan untuk merancang 

tampilan tiap laman dan layout laman bertujuan untuk menetapkan tata letak setiap 

komponen agar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Layout 

yang telah dirancang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.12 Layout Laman Penjualan  

 

Gambar 3.13 Layout Login dan Register 
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Gambar 3.14 Layout Laman User dan Pelanggan 

Prototipe yang dirancang berdasarkan 5 (lima) level user yang berbeda yaitu 

pelanggan, bagian keuangan, bagian gudang, bagian pengiriman dan admin. 

 Tiap laman utama user dan pelanggan memiliki struktur menu yang berbeda 

dimana user dapat mengakses modul sistem yang disesuaikan dengan jenis tugas 

masing-masing user. Bagian admin dapat mengakses seluruh modul sistem, bagian 

keuangan dapat mengakses modul yang berkaitan dengan aktifitas keuangan, bagian 

gudang dapat mengakses modul yang berkaitan dengan aktifitas gudang, bagian 

pengiriman dapat mengakses modul yang berkaitan dengan aktifitas pengiriman dan 

Bagian pelanggan dapat mengakses modul yang berkaitan dengan aktifitas 

pelanggan. Penjelasan modul mana saja yang dapat diakses tiap level user akan 

dibahas pada bagian berikutnya. 
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Rancangan prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman login bagi user guna mengakses laman utama. Pada laman ini user 

membutuhkan username dan password untuk mengakses laman utama user. 

 

Gambar 3.15 Prototipe Laman Login User 

Setelah user memasukkan username dan password maka user akan diproses 

oleh sistem apabila data yang dimasukkan sesuai dengan data pada basis data apabila 

sesuai maka user dapat mengakses laman utama user tergantung masing-masing 

level user karena tiap user memiliki hak akses modul yang  berbeda - beda. Modul 

yang dapat diakses akan disesuaikan dengan aktifitas user.  
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Rancangan prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan 

user telah melakukan login dan berhasil mengakses laman utama user. Catatan: 

tampilan laman utama user berbeda tergantung tiap level user. 

 

Gambar 3.16 Prototipe Laman Utama Admin 

Laman utama admin sistem penjualan online JP Multindo menampilkan 

seluruh modul yang telah dirancang dan dibangun. Level admin merupakan level 

tertinggi karena memiliki peranan dalam mengatur seluruh pengelolaan konten 

seperti berita, banner, manajemen user, menajemen pelanggan, manajemen modul 

yang memberikan hak akses pada level user lain untuk mengakses modul yang ada 

dan data lain yang berkaitan dengan pengelolaan pada sistem penjualan online JP 

Multindo.  
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Gambar 3.17 Prototipe Laman Utama Keuangan 

Laman utama keuangan sistem penjualan online JP Multindo menampilkan 

modul yang berhubungan dengan kegiatan keuangan. Peranan keuangan mengatur 

seluruh transaksi pembayaran seperti verifikasi pembayaran dan pengaturan bank 

pada sistem penjualan  online JP Multindo berbasis website. 

 

Gambar 3.18 Prototipe Laman Utama Gudang 
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Laman utama gudang sistem penjualan online JP Multindo menampilkan 

modul yang berhubungan dengan kegiatan inventori. Peranan mengatur seluruh 

kegiatan inventori pada sistem penjualan online JP Multindo berbasis website. 

 

Gambar 3.19 Prototipe Laman Utama Pengiriman  

Laman utama pengiriman pada sistem penjualan online JP Multindo 

menampilkan modul yang berhubungan dengan kegiatan pengiriman. Peranan 

bagian pengiriman untuk mengatur seluruh kegiatan pengiriman dari sistem 

penjualan online JP Multindo berbasis website. Kegiatan pengiriman yang dimaksud 

adalah mengelola manajemen daftar perusahaan pengiriman, mengelola manajemen 

tarif pengiriman dan melakukan proses konfirmasi pengiriman pesanan dengan cara 

memasukkan nomor resi pengiriman ke dalam form yang telah disediakan oleh 

pengiriman.  
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Rancangan prototipe yang ditunjukan  pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman login dan registrasi untuk pelanggan. Login ditujukan bagi pelanggan yang 

sudah terdaftar dapat mengunakan username dan password yang telah dibuat 

sebelumnya untuk akses ke menu utama pelanggan dan registrasi ditujukan bagi 

pelanggan ingin membuat akun JP Multindo. 

 

Gambar 3.20 Prototipe Laman Login dan Pendaftaran Pelanggan 

Laman penjualan online bertujuan untuk kegiatan penjualan  terdapat produk 

yang siap dibeli oleh calon pembeli serta deskripsi tentang produk tersebut. Pada 

laman ini terdapat menu untuk mengakses fasilitas seperti tanya jawab, laman utama 

pelanggan, keranjang belanja, pembelian barang, berita, iklan dan profil perusahaan. 

calon pembeli membeli produk dengan cara mengklik button beli produk yang telah 

tersedia. 
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Rancangan prototipe yang ditunjukan  pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman penjualan online dimana dapat diakses oleh calon pembeli. 

 

Gambar 3.21 Prototipe Laman Penjualan Online 

Laman keranjang belanja bersifat sementara setelah calon pembeli dapat 

melanjutkan belanja, memperbarui jumlah produk yang ingin dibeli atau 

menyelesaikan belanjanya. Catatan: jika melanjutkan belanja maka akan 

dikembalikan pada laman penjualan online sehingga pembeli dapat memilih produk 

yang diinginkan. 
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Rancangan prototipe yang ditunjukan  pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman keranjang belanja apabila calon pembeli telah mengklik button beli produk 

yang telah tersedia. 

 

Gambar 3.22 Prototipe Laman Keranjang Belanja 

Tujuan laman input data pembeli agar pembeli dapat memasukkan alamat 

tujuan pengiriman dan data yang berkaitan pengiriman. Terdapat dua pilihan yaitu 

belanja langsung dan login ke akun bila sudah terdaftar. 
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Laman form pengiriman apabila pembeli telah menyelesaikan belanja produk 

maka akan diarahkan pada laman ini. Ilustrasi cara pengisian form ditunjukan pada 

gambar dibawah ini. Apabila calon pembeli belum teregistrasi dan mengisi form 

pada 'Belanja Langsung' maka akan diarahkan pada laman transaksi pembelian 

selesai dan jika mengunakan akun dengan cara login langsung diarahkan ke laman 

yang akan dijelaskan selanjutnya. 

 

Gambar 3.23 Prototipe Laman Input Data Pembeli 

Tujuan laman konfirmasi pengiriman data pelanggan untuk mengambil data 

alamat pelanggan yang bersangkutan dari data pelanggan dari basis data sistem. 
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Pelanggan dapat langsung memproses pesanan bila tidak ada perubahan terhadap 

data pengiriman. Rancangan prototipe yang ditunjukan  pada gambar dibawah ini 

menjelaskan laman data pengiriman pelanggan apabila pembeli melakukan login 

maka akan diarahkan pada laman ini. 

 

Gambar 3.24 Prototipe Laman Konfirmasi Pengiriman Data Pelanggan 

Tujuan laman transaksi pembelian selesai untuk menampilkan data pesanan 

pelanggan dan data pesanan akan dimasukkan pada basis data sistem. Sistem 

mencatat data pesanan dan menampilkan data pesanan beserta data pelanggan. 

pelanggan atau pembeli dan admin mendapatkan konfirmasi e-mail yang dibuat oleh 
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sistem. Rancangan prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman transaksi selesai apabila pelanggan atau pembeli langsung memproses 

pesanan setelah memberikan data alamat pembeli. 

 

Gambar 3.25 Prototipe Laman Transaksi Pembelian Selesai 

 Pada laman ini sistem mengirimkan e-mail berisi surat pemberitahuan 

mengenai pemesanan produk untuk admin dan pembeli. E-mail tersebut dapat 

sebagai bukti transaksi pemesanan yang sah. 

Rancang bangun..., Martin Lai, FTI UMN, 2011



Rancangan prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman cara pembelian yang menjelaskan petunjuk cara pembelian bagi calon 

pembeli. 

 

Gambar 3.26 Prototipe Laman Cara Pembelian 

Pada laman ini memberitahukan tata cara pembelian dimana calon pembeli 

memilih produk hingga melakukan pemesanan produk. Hal ini memberikan edukasi 

bagi calon pembeli untuk mengetahui cara melakukan pemesanan produk JP 

Multindo secara online. 
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Rancangan prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman hubungi  yang bertujuan untuk tanya jawab antara calon pembeli dan staff JP 

Multindo. 

 

Gambar 3.27 Prototipe Laman Hubungi Kami 

Pada laman ini menyediakan form bagi calon pembeli untuk menghubungi 

staff JP Multindo jika terdapat pertanyaan. Ilustrasi cara pengisian form pertanyaan 

dapat dilihat pada gambar 3.27. 
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Rancangan prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman daftar produk yang bertujuan untuk menampilkan daftar produk beserta 

deskripsi produk. 

 

Gambar 3.28 Prototipe Laman Daftar Produk 

Pada laman ini menyediakan daftar produk yang tersedia  agar calon pembeli 

dapat memesan produk yang diinginkan. Ilustrasi laman daftar produk dapat dilihat 

pada gambar 3.28 
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Rancangan prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman profil  yang bertujuan untuk menampilkan profil perusahaan. 

 

Gambar 3.29 Prototipe Laman Profil Perusahaan 

Pada laman ini menampilkan laman profil perusahaan yang tersedia  agar 

calon pembeli mendapat informasi mengenai profil perusahaan. Ilustrasi laman profil 

perusahaan dapat dilihat pada gambar 3.29. 

 Dari bahasan sebelumnya menjelaskan perancangan prototipe untuk laman 

penjualan utama dimana calon pembeli dapat membeli produk hingga proses 

pesanan dan akses mengenai fasilitas hubungi kami, berita hingga profil perusahaan. 
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 Rancangan prototipe laman utama untuk pelanggan sebagai berikut. 

 Pada perancangan prototipe laman utama pelanggan terdapat link  modul yang 

terletak sesuai dengan layout laman dan untuk menampilkan isi modul berada pada 

sebelah kanan link modul. 

 

Gambar 3.30 Prototipe Laman Utama Pelanggan 

 Rancangan prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman daftar pesanan produk yang menampilkan daftar pesanan pelanggan. 

 

Gambar 3.31 Prototipe Laman Pelanggan Daftar Pesanan Produk 
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 Laman konfirmasi pembayaran yang bertujuan untuk pelanggan melakukan 

konfirmasi pembayaran setelah melakukan transfer uang melalui bank dan sistem 

akan mengirimkan pesan kebagian keuangan untuk validasi pembayaran. Cara 

pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran dengan memilih nama bank (tujuan 

bank dimana pelanggan melakukan transfer) dan jumlah yang telah ditransfer 

kemudian pelanggan dapat mengklik button proses konfirmasi pembayaran sebagai 

ilustrasi dapat ditunjukan  pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.32 Prototipe Laman Pelanggan Konfirmasi Pembayaran 

 Setelah pelanggan melakukan pembayaran maka bagian keuangan memulai 

melakukan validasi pembayaran apabila dana masuk pada bank tujuan. Status 

transaksi akan diubah menjadi lunas. Hal ini akan diproses oleh bagian pengiriman 

untuk memproses segera pengiriman pesanan pelanggan.  
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 Rancangan prototipe yang ditunjukan  pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman rincian status yang bertujuan untuk memberikan laporan kepada pelanggan 

mengenai status pesanan dari awal pemesanan hingga transaksi selesai. 

 

Gambar 3.33 Prototipe Laman Pelanggan Rincian Status 

 Rincian status menyimpan data tiap aktivitas dari transaksi dan membuat 

laporan yang meliputi setiap transaksi yang sedang terjadi. Tahap rincian status 

dimulai dari proses pemesanan hingga pelanggan menerima pesanan.  

 Rancangan prototipe yang ditunjukan pada gambar 3.34 menjelaskan laman 

cetak transaksi yang bertujuan untuk pelanggan melakukan cetak transaksi untuk 

mendapatkan nota online secara tertulis. 
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Gambar 3.34 Prototipe Laman Pelanggan Cetak Transaksi 

 Rancangan prototipe yang ditunjukan  pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman detail pesanan yang bertujuan untuk menampilkan detail data pesanan 

terdapat Informasi data pesanan dan data pelanggan. 

 

Gambar 3.35 Prototipe Laman Pelanggan Detail pesanan 

 Rancangan prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman konfirmasi penerimaan pesanan yang bertujuan untuk pelanggan melakukan 

konfirmasi penerimaan pesanan setelah pesanan sampai ditempat tujuan. 
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Gambar 3.36 Prototipe Laman Konfirmasi Pelanggan Penerimaan Pesanan 

  Gambar diatas sebagai ilustrasi cara pelanggan melakukan konfirmasi 

penerimaan pesanan. Kemudian pelanggan dapat mengklik button proses untuk 

memproses konfirmasi pembayaran.  

 Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman daftar 

pesan yang untuk melakukan tanya jawab dengan pihak JP Multindo. 

 

Gambar 3.37 Prototipe Laman Pelanggan Daftar Pesan 

Prototipe yang ditunjukan pada gambar 3.38 menjelaskan laman kirim pesan 

yang merupakan fasilitas pelanggan untuk membaca pesan. 
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Gambar 3.38 Prototipe Laman Pelanggan Baca Pesan  

Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman kirim 

pesan yang merupakan fasilitas pelanggan untuk mengirim pesan kepada pihak JP 

Multindo. 

 

Gambar 3.39 Prototipe Laman Pelanggan Kirim Pesan  
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 Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman balas 

pesan yang merupakan fasilitas pelanggan untuk membalas pesan dengan pihak JP 

Multindo. 

 

Gambar 3.40 Prototipe Laman Pelanggan Balas Pesan 

 Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman 

konfirmasi hapus pesan yang menampilkan konfirmasi untuk menghapus pesan. 

Apabila mengklik button OK untuk penghapusan data pesan atau batal untuk 

membatalkan penghapusan pesan.  

 

Gambar 3.41 Prototipe Laman Pelanggan Konfirmasi Hapus Pesan 
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 Rancangan prototipe daftar testimonial dibuat untuk melihat data testimonial 

yang dikirim oleh pelanggan. Testimonial merupakan fasilitas bagi pelanggan untuk 

memberikan saran dan kesan terhadap pelayanan JP Multindo. Prototipe yang 

ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman daftar testimonial yang 

menampilkan daftar testimonial pelanggan. 

 

Gambar 3.42 Prototipe Laman Daftar Testimonial 

 Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan ilustrasi cara 

pelanggan mengisi pada form kirim testimonial. 

 

Gambar 3.43 Prototipe Laman Kirim Testimonial 
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 Prototipe laman konfirmasi hapus data testimonial yang bertujuan untuk 

menghapus data testimonial. Setelah user mengakses link hapus maka muncul 

feedback dialog yang memberikan pilihan hapus atau batal. Prototipe konfirmasi 

hapus testimonial yang ditunjukan pada ilustrasi gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.44 Prototipe Laman Pelanggan Hapus Testimonial 

 Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman ubah 

password yang menampilkan konfirmasi untuk mengubah passwotd. 

 

Gambar 3.45 Prototipe Laman Pelanggan Ubah Password 
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 Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman ubah 

profil yang menampilkan konfirmasi untuk mengubah data pelanggan berupa alamat 

dan data berkaitan dengan data pelanggan. 

 

Gambar 3 46 Prototipe Laman Pelanggan Ubah Profil 

  Rancangan prototipe modul sistem penjualan online JP Multindo pada user 

yang telah dirancang dan dibangun sebagai berikut. 

1. Rancangan Prototipe Manajemen Modul 

 Tujuan manajemen modul dibuat untuk mengelola modul seperti menambah, 

meng-edit , menghapus dan memberikan hak akses kepada user. Catatan: Modul 

berfungsi untuk menambah komponen sistem seperti manajemen produk, kurir dan 

lainnya yang diperlukan dalam sistem penjualan online. Level admin yang dapat 

mengakses Manajemen dan memberi otorisasi hak akses modul kepada user lainnya. 

Contoh: Modul manajemen produk dan stok barang diberikan otorisasi hak akses 

untuk Bagian gudang. 
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 Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman daftar 

modul yang menampilkan sistem penjualan online JP Multindo. 

 

Gambar 3.47 Prototipe Laman Daftar Modul 

 Prototipe laman tambah modul yang bertujuan untuk menambah modul 

terdapat form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara menambahkan data  

modul baru dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.48 Prototipe Laman Tambah Modul 
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 Setelah mengisi data seperti pada gambar 3.48. Untuk menambah modul maka 

user dapat mengklik button simpan. 

 Prototipe laman edit modul yang bertujuan untuk mengubah modul terdapat 

form yang dapat diubah datanya oleh user sebagai Ilustrasi cara mengubah data  

modul dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.49 Prototipe Laman Edit Modul 

 Setelah mengisi data seperti gambar 3.49. Untuk mengubah data modul maka 

user dapat mengklik button update. 

 Prototipe laman konfirmasi hapus data modul yang bertujuan untuk 

menghapus data modul. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan 

yang mengklik button OK untuk penghapusan data modul atau button batal untuk 

membatalkan penghapusan modul.  
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 Prototipe konfirmasi hapus modul yang ditunjukan pada ilustrasi gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.50 Prototipe Konfirmasi Hapus Modul 

 

2. Rancangan Prototipe Manajemen Kurir 

 Tujuan Manajemen Kurir dibuat untuk mengelola kurir (Perusahaan 

pengiriman ) seperti menambah, meng-edit  dan menghapus data kurir. Modul ini 

secara default dapat diakses oleh user bagian pengiriman. Prototipe yang ditunjukan  

pada gambar 3.51 menjelaskan laman daftar perusahaan pengiriman yang 

menampilkan daftar perusahaan pengiriman  yang tersedia. 
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Gambar 3.51 Prototipe Laman Daftar Perusahaan pengiriman  

 Prototipe laman tambah perusahaan pengiriman yang bertujuan untuk 

menambah data perusahaan pengiriman terdapat form yang harus diisi oleh user 

sebagai ilustrasi cara menambahkan data perusahaan pengiriman dapat dilihat gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.52 Prototipe Laman Tambah Perusahaan Pengiriman  

 Prototipe laman edit data perusahaan pengiriman yang bertujuan untuk 

mengubah data perusahaan pengiriman tersedia form yang harus diisi oleh user 
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sebagai ilustrasi cara mengubah data perusahaan pengiriman dapat dilihat gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.53 Prototipe Laman Edit Data Perusahaan Pengiriman  

 Prototipe laman konfirmasi hapus data perusahaan pengiriman yang bertujuan 

untuk menghapus data perusahaan pengiriman. Setelah user mengakses link hapus 

maka terdapat pilihan yang mengklik button OK untuk penghapusan data perusahaan 

pengiriman atau button batal untuk membatalkan penghapusan data perusahaan 

pengiriman. Prototipe konfirmasi hapus data perusahaan pengiriman yang ditunjukan 

pada  ilustrasi gambar 3.54. 
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Gambar 3.54 Prototipe Konfirmasi Hapus Data Perusahaan Pengiriman  

 

3. Rancangan Prototipe Manajemen Produk dan Stok Barang 

 Tujuan dibuatnya Manajemen produk untuk mengelola produk seperti 

menambah dan mengubah produk dan stok barang untuk mengelola stok pada produk 

seperti retur, tambah, keluar dan rincian stok. Prototipe yang ditunjukan  pada gambar 

dibawah ini menjelaskan laman daftar produk yang menampilkan daftar produk yang 

tersedia. 

 

Gambar 3.55 Prototipe Laman Daftar Produk 
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 Prototipe laman tambah produk yang bertujuan untuk menambah produk 

terdapat form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara menambahkan data  

produk baru dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.56 Prototipe  Laman Tambah Produk. 

 Prototipe laman edit produk yang bertujuan untuk mengubah data produk 

terdapat form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara mengubah data  produk 

dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.57 Prototipe Laman Edit Data Produk 
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 Prototipe laman konfirmasi hapus data produk yang bertujuan untuk 

menghapus data produk. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan 

yang mengklik button OK untuk penghapusan data produk atau  button batal untuk 

membatalkan penghapusan produk.  

 Prototipe konfirmasi hapus modul yang ditunjukan pada ilustrasi gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.58 Prototipe Konfirmasi Hapus Data Produk 

 Prototipe laman tambah stok barang yang bertujuan untuk menambah stok 

barang terdapat form yang harus diisi oleh user dan  data yang diperlukan antara lain 

jumlah stok dan keterangan. Setelah user mengisi untuk menambah stok barang 

diperlukan mengklik button  tambah stok yang kemudian diproses oleh sistem.  
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 Ilustrasi pengisian form tambah stok dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.59 Prototipe Laman Tambah Stok Barang 

 Prototipe laman keluar stok barang yang bertujuan untuk mengurangi stok 

barang terdapat form yang harus diisi oleh user dan data yang diperlukan antara lain 

jumlah stok dan keterangan. Setelah user mengisi untuk mengurangi stok barang 

diperlukan mengklik button proses yang kemudian diproses oleh sistem. Ilustrasi 

pengisian form keluar stok dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.60 Prototipe Laman Keluar Stok Barang 
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 Prototipe laman retur stok barang yang bertujuan untuk retuk stok barang 

terdapat form yang harus diisi oleh user dan data yang diperlukan antara lain jumlah 

stok dan keterangan. Setelah user mengisi untuk meretur stok barang diperlukan 

mengklik  button proses yang kemudian diproses oleh sistem. Ilustrasi pengisian form 

retur stok dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.61 Prototipe Laman Retur Stok Barang 

 Prototipe laman rincian stok produk yang bertujuan untuk melihat histori stok 

barang dan laporan untuk admin mengenai jumlah stok yang masuk pada produk. 

Ilustrasi rincian stok barang dapat dilihat gambar 3.62. 

 

Gambar 3.62 Prototipe Laman Rincian Stok Barang 
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4. Rancangan Prototipe Manajemen Tarif pengiriman  

 Tujuan dibuatnya Manajemen produk untuk mengelola tarif pengiriman  

seperti menambah, meng-edit dan menghapus tarif pengiriman. Modul ini secara 

default dapat diakses oleh user bagian pengiriman. Fungsi modul ini untuk mengatur 

tarif pengiriman tiap perusahaan pengiriman. Prototipe yang ditunjukan  pada gambar 

dibawah ini menjelaskan laman daftar tarif pengiriman yang menampilkan daftar tarif  

pengiriman  yang tersedia. 

 

Gambar 3.63 Prototipe Laman Daftar Tarif Pengiriman  

 Prototipe laman cari tarif pengiriman yang bertujuan untuk mencari tarif 

pengiriman terdapat form yang harus diisi oleh user dengan mengetikkan keyword 

berdasarkan kota dan mengklik  button 'cari'.  
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 Ilustrasi cara mencari data tarif dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.64 Prototipe Laman Cari Tarif Pengiriman  

 Prototipe laman tambah tarif pengiriman yang bertujuan untuk menambah 

tarif pengiriman yang terdapat form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara 

menambahkan data  tarif pengiriman dapat dilihat gambar dibawah ini. 

Gambar 3.65 Prototipe Laman Tambah Tarif Pengiriman  

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah data tarif 

pengiriman maka  user dapat mengklik button simpan. 
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 Prototipe laman edit modul yang bertujuan untuk mengubah tarif pengiriman  

terdapat form yang dapat diubah datanya oleh user. Ilustrasi cara mengubah data  tarif 

pengiriman  dapat dilihat gambar dibawah ini. 

Gambar 3 66 Prototipe Laman Edit Tarif Pengiriman  

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk mengubah data modul 

maka user dapat mengklik  button update. 

 Prototipe laman konfirmasi hapus data modul yang bertujuan untuk 

menghapus data tarif. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang 

mengklik button OK untuk penghapusan data tarif atau button batal untuk 

membatalkan penghapusan tarif.  
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 Prototipe konfirmasi hapus tarif yang ditunjukan pada ilustrasi gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.67 Prototipe Konfirmasi Hapus Tarif Pengiriman 

  

5. Rancangan Prototipe Manajemen Profil 

 Tujuan dibuatnya manajemen profil untuk untuk mengelola content profil 

perusahaan. Prototipe laman profil perusahaan yang bertujuan untuk mengubah profil 

perusahaan terdapat form yang dapat diubah datanya oleh user. Modul ini secara 

default dapat diakses oleh user bagian admin. Ilustrasi cara mengubah data profil 

perusahaan dapat dilihat gambar dibawah ini. 

Gambar 3.68 Prototipe Laman Profil Perusahaan. 
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 Setelah mengubah data seperti gambar diatas maka untuk mengubah data 

profil maka user dapat mengklik button update. 

6. Rancangan Prototipe Manajemen Berita 

 Tujuan dibuatnya manajemen berita untuk mengelola berita seperti 

menambah, mengubah dan meng-edit berita. Modul ini secara default dapat diakses 

oleh user bagian admin. Catatan: Berita yang dimaksud adalah berita yang memuat 

informasi seputar JP Multindo seperti diskon produk, informasi cabang JP Multindo 

dan informasi yang berkaitan dengan JP Multindo. Prototipe yang ditunjukan  pada 

gambar dibawah ini menjelaskan laman daftar berita yang menampilkan daftar berita 

yang tersedia. 

 

Gambar 3.69 Prototipe Laman Daftar Berita 

 Prototipe laman tambah berita yang bertujuan untuk menambah berita terdapat 

form yang harus diisi oleh user dan data yang sudah terisi dapat mengklik button 

tambah untuk konfirmasi penyimpanan data berita.  
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 Ilustrasi cara menambahkan data  berita dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.70 Prototipe Laman Tambah Berita 

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah berita maka 

user dapat mengklik button tambah. 

 Prototipe laman edit berita yang bertujuan untuk mengubah berita terdapat 

form yang dapat diubah datanya oleh user. Ilustrasi cara mengubah data berita dapat 

dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.71 Prototipe Laman Edit Data Berita 
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 Setelah mengubah data seperti gambar diatas maka user ntuk mengubah data 

berita maka user dapat mengklik button update. 

 Prototipe laman konfirmasi hapus data berita yang bertujuan untuk 

menghapus data berita. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan user 

dapat mengklik button OK untuk penghapusan data berita atau button batal untuk 

membatalkan penghapusan berita. Prototipe konfirmasi hapus berita yang ditunjukan 

pada  ilustrasi gambar dibawah ini. 

Gambar 3.72 Prototipe Konfirmasi Hapus Data Berita 

 

7. Rancangan Prototipe Manajemen Banner 

 Tujuan dibuatnya manajemen banner untuk mengelola banner seperti 

menambah, meng-edit dan menghapus banner. Modul ini secara default dapat diakses 

oleh user bagian admin. Setiap banner yang dipublikasikan akan ditempatkan pada 

laman penjualan online pada bagian iklan. 
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 Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman daftar 

banner yang menampilkan daftar banner yang tersedia. 

 

Gambar 3.73 Prototipe Laman Daftar banner 

 Prototipe laman cari banner yang bertujuan untuk mencari banner terdapat 

form yang harus diisi oleh user dengan mengetikkan keyword berdasarkan nama 

banner dan mengklik button cari. Ilustrasi cara mencari data banner dapat dilihat 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.74 Prototipe Laman Cari Banner 
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 Prototipe laman tambah banner yang bertujuan untuk menambah banner 

terdapat form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara menambahkan data  

banner baru dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.75 Prototipe Laman Tambah Banner 

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah banner maka  

user dapat mengklik  button simpan. 

 Prototipe laman edit banner yang bertujuan untuk mengubah banner terdapat 

form yang dapat diubah datanya oleh user sebagai Ilustrasi cara mengubah data  

banner dapat dilihat pada gambar 3.76. 
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Gambar 3.76 Prototipe Laman Edit Data Banner 

 Setelah mengubah data seperti gambar diatas maka user ntuk mengubah 

data banner maka user dapat mengklik  button update. 

 Prototipe laman konfirmasi hapus data banner yang bertujuan untuk 

menghapus data banner. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan 

user yang mengklik button OK untuk penghapusan data banner atau dapat mengklik 

button batal untuk membatalkan penghapusan banner. Prototipe konfirmasi hapus 

banner yang ditunjukan pada  ilustrasi gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.77 Prototipe Konfirmasi Hapus Data Banner 
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8. Rancangan Prototipe Manajemen Testimonial 

 Tujuan dibuatnya manajemen testimonial untuk mengelola testimonial seperti 

menfilter testimonial dan mengubah status testimonial. Modul ini secara default dapat 

diakses oleh admin. Prototipe yang ditunjukan  pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman daftar testimonial yang menampilkan daftar testimonial yang tersedia. 

 

Gambar 3.78 Prototipe Laman Daftar Testimonial 

 Prototipe laman mengubah status testimonial yang bertujuan untuk mengubah 

status. Pada laman ini  terdapat form yang dapat diubah datanya oleh user sebagai 

Ilustrasi cara mengubah data  testimonial dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.79 Prototipe Laman Mengubah Status Testimonial 
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 Pada status terdapat pilihan untuk menetapkan status testimonial. Setelah 

memilih salah satu status seperti gambar diatas maka untuk mengubah status 

testimonial maka user dapat memilih button update. 

 Prototipe laman cari testimonial yang bertujuan untuk mencari testimonial 

terdapat form yang harus diisi oleh user dengan mengetikkan keyword berdasarkan 

nama dan memilih button cari. Ilustrasi cara mencari data testimonial dapat dilihat 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.80 Prototipe Laman Cari Testimonial 

 Prototipe laman konfirmasi hapus data modul yang bertujuan untuk 

menghapus data testimonial. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan 

yang apabila memilih OK untuk penghapusan data testimonial atau button batal untuk 

membatalkan penghapusan testimonial.  
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  Prototipe konfirmasi hapus testimonial yang ditunjukan pada ilustrasi gambar 

dibawah ini. 

           Gambar 3.81 Prototipe Konfirmasi Hapus Testimonial 

 

9. Rancangan Prototipe Manajemen Kategori 

 Tujuan Manajemen kategori dibuat untuk mengelola kategori seperti 

menambah, meng-edit dan menghapus kategori. Modul ini secara default dapat 

diakses oleh user bagian gudang. Kategori digunakan agar calon pembeli dapat 

mudah mencari produk karena berdasarkan kategori. Modul ini secara default diakses 

oleh user bagian kategori. Prototipe yang ditunjukan pada gambar 3.82 menjelaskan 

laman daftar kategori yang menampilkan kategori yang tersedia. 
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Gambar 3.82 Prototipe Laman Daftar Kategori 

 Prototipe Laman cari kategori yang bertujuan untuk mencari kategori terdapat 

form yang harus diisi oleh user dengan mengetikkan keyword berdasarkan kategori 

dan memilih button cari.  Ilustrasi cara mencari data kategori dapat dilihat gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.83 Prototipe Laman Cari Kategori 

 Prototipe laman tambah kategori yang bertujuan untuk menambah kategori 

terdapat form yang harus diisi oleh user sebagai Ilustrasi cara menambahkan data  
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kategori baru dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3 84 Prototipe Laman Tambah Kategori 

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah kategori maka  

user dapat memilih button simpan 

 Prototipe laman edit kategori yang bertujuan untuk mengubah kategori 

terdapat form yang dapat diubah datanya oleh user. Ilustrasi cara mengubah data  

kategori dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.85 Prototipe Laman Edit Data Kategori 

Rancang bangun..., Martin Lai, FTI UMN, 2011



 Setelah mengubah data seperti gambar diatas maka user ntuk mengubah data 

kategori maka user dapat memilih button update. 

 Prototipe laman konfirmasi hapus data kategori yang bertujuan untuk 

menghapus data kategori. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan 

yang apabila memilih OK untuk penghapusan data kategori atau button batal untuk 

membatalkan penghapusan kategori. Prototipe konfirmasi hapus kategori yang 

ditunjukan pada  ilustrasi gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.86 Prototipe Konfirmasi Data Kategori 

 

10. Rancangan Prototipe Manajemen user 

 Tujuan dibuatnya manajemen user untuk untuk mengelola user seperti 

menambah, meng-edit  dan menghapus user. Modul ini secara default dapat diakses 

oleh user bagian admin. Prototipe yang ditunjukan pada gambar 3.87 menjelaskan 

laman  daftar user yang menampilkan daftar user yang tersedia. 
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Gambar 3.87 Prototipe Laman Daftar User 

 Prototipe laman tambah user yang bertujuan untuk menambah user terdapat 

form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara menambahkan data user baru 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.88 Prototipe Laman Tambah User 

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah user maka user 

dapat memilih button simpan. 
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 Prototipe laman edit user yang bertujuan untuk mengubah user terdapat form 

yang dapat diubah datanya oleh user dan data form yang telah diubah dapat langsung 

memilih button update untuk konfirmasi pengubahan data. Ilustrasi cara mengubah 

data  user dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.89 Prototipe Laman Edit Data User 

 Setelah mengubah data seperti gambar diatas maka user ntuk mengubah data 

user maka dapat memilih button update. 

 Prototipe laman konfirmasi hapus data user yang bertujuan untuk menghapus 

data user. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang apabila 

memilih OK untuk penghapusan data user atau button batal untuk membatalkan 

penghapusan user.  
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Prototipe konfirmasi hapus user yang ditunjukan pada  ilustrasi gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.90 Prototipe Konfirmasi Hapus Data User 

 

11. Rancangan Prototipe Manajemen Bank 

 Tujuan dibuatnya manajemen bank untuk mengelola data bank seperti 

menambah dan meng-edit bank. Modul ini secara default dapat diakses oleh user 

bagian keuangan. Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman daftar data bank yang menampilkan data bank yang tersedia 

 

Gambar 3.91 Prototipe Laman Daftar Data Bank 
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 Prototipe laman tambah data bank yang bertujuan untuk menambah data bank 

terdapat form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara menambahkan data 

bank baru dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.92 Prototipe Laman Tambah Data Bank 

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah data bank maka 

user dapat memilih button simpan. 

 Prototipe laman edit data bank yang bertujuan untuk mengubah data bank 

terdapat form yang dapat diubah datanya oleh user dan data form yang telah diubah 

dapat langsung memilih button update untuk konfirmasi pengubahan data. 
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  Ilustrasi cara mengubah data  modul dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.93 Prototipe Laman Edit Data Bank 

 Setelah mengubah data seperti gambar diatas maka user ntuk mengubah data 

bank maka dapat memilih button update. 

 Prototipe laman konfirmasi hapus data bank yang bertujuan untuk menghapus 

data  bank. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang apabila 

memilih OK untuk penghapusan data bank atau button batal untuk membatalkan 

penghapusan bank. Prototipe konfirmasi hapus bank yang ditunjukan pada ilustrasi 

gambar 3.94. 

 

Gambar 3.94 Prototipe Konfirmasi Hapus Data Bank 
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12. Rancangan Prototipe Manajemen IP address 

 Tujuan untuk mengelola IP address seperti menambah dan meng-edit IP 

address. Modul ini secara default dapat diakses oleh user bagian admin. Salah satu 

melakukan pencegahan IP address tertentu yang dicurigai melakukan penyerangan. 

Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman daftar IP 

address yang menampilkan daftar IP address yang tersedia. 

 

Gambar 3.95 Prototipe Laman Daftar IP address 

 Prototipe laman tambah daftar IP address yang bertujuan untuk menambah IP 

address terdapat form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara menambahkan 

data  IP address baru dapat dilihat gambar 3.96. 
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Gambar 3 96 Prototipe Laman Tambah IP address 

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah IP address maka 

user dapat memilih button simpan. 

 Prototipe laman edit daftar IP address yang bertujuan untuk mengubah data 

daftar IP address yang form yang harus diisi oleh user dan data form yang telah 

diubah dapat langsung memilih button update untuk konfirmasi pengubahan data. 

 Ilustrasi cara mengubah IP address dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.97 Prototipe Laman Edit Status IP address 
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 Setelah mengubah data seperti gambar diatas maka user ntuk mengubah data 

IP address maka dapat memilih button update. 

 Prototipe laman konfirmasi hapus data IP address yang bertujuan untuk 

menghapus data IP address. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan 

yang apabila memilih OK untuk penghapusan data IP address atau button batal untuk 

membatalkan penghapusan IP address. Prototipe konfirmasi hapus IP address yang 

ditunjukan pada  ilustrasi gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.98 Prototipe Konfirmasi Hapus Data  IP Address 

 

13. Rancangan Prototipe Sistem log 

 Tujuan dibuatnya modul sistem log untuk mentrace aktivitas setiap kejadian 

pada laman login. Modul ini secara default dapat diakses oleh user bagian admin. 

 Prototipe yang ditunjukan pada gambar 3.99 menjelaskan laman Daftar Sistem 

log yang menampilkan daftar sistem log yang tersedia. 
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Gambar 3.99 Prototipe Laman Daftar Sistem Log 

 

14. Rancangan Prototipe Manajemen Transaksi 

 Tujuan dibuatnya manajamen transaksi untuk mengelola transaksi seperti 

rincian pesanan, cetak transaksi dan rincian status. Modul ini secara default dapat 

diakses oleh user bagian keuangan. Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah 

ini menjelaskan laman transaksi data penjualan yang menampilkan transaksi data 

penjualan  yang tersedia. 

 

Gambar 3.100 Prototipe Laman Daftar Transaksi 
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 Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman 

rincian status yang menampilkan rincian status dari transaksi yang tersedia. 

 

Gambar 3.101 Prototipe Laman Rincian Status 

 Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman detail 

data pesanan yang menampilkan detail data pesanan yang tersedia. 

 

Gambar 3.102 Prototipe Laman Detail Data Pesanan 
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 Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman cetak 

transaksi yang mencetak transaksi yang tersedia. 

 

Gambar 3.103 Prototipe Laman Cetak Transaksi 

 

15. Rancangan Prototipe Manajemen Pelanggan 

 Laman bertujuan untuk mengelola pelanggan seperti menambah, meng-edit 

dan menghapus pelanggan. Modul ini secara default dapat diakses oleh user bagian 

admin. Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman daftar 

pelanggan yang menampilkan daftar pelanggan yang tersedia. 

 

Gambar 3.104 Prototipe Laman Daftar Pelanggan 
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 Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman cari 

pelanggan yang menampilkan pencarian daftar pelanggan yang tersedia. 

 

Gambar 3.105 Prototipe Laman Cari Daftar Pelanggan 

 Prototipe laman tambah Pelanggan yang bertujuan untuk menambah 

pelanggan terdapat form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara 

menambahkan data  pelanggan baru dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.106 Prototipe Laman Tambah Pelanggan 
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 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah pelanggan maka 

user dapat memilih button simpan. 

 Prototipe laman ubah pelanggan yang bertujuan untuk mengubah data 

pelanggan terdapat form yang harus diisi oleh user. Ilustrasi cara mengubah data 

pelanggan dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.107 Prototipe Laman Ubah Data Pelanggan 

 Setelah mengubah data pelanggan seperti gambar diatas maka untuk 

mengubah data profil maka user dapat memilih button update. 

 Prototipe laman konfirmasi hapus data pelanggan yang bertujuan untuk 

menghapus data pelanggan. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan 

yang apabila memilih OK untuk penghapusan data pelanggan atau button batal untuk 

membatalkan penghapusan pelanggan. Prototipe konfirmasi hapus pelanggan yang 

ditunjukan pada  ilustrasi gambar 3.108. 
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Gambar 3.108 Prototipe Konfirmasi Hapus Data Pelanggan 

 

16. Rancangan Prototipe  Pengaturan Cara Pembelian 

 Tujuan dibuatnya pengaturan cara pembelian untuk mengelola cara pembelian 

pada sistem penjualan online. Modul ini secara default dapat diakses oleh user bagian 

admin. Untuk mengubah data pada form yang tersedia dan memilih update untuk 

mengubah tata cara pembelian. Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini 

menjelaskan ilustrasi mengubah tata cara pembelian di JP Multindo.  

 

Gambar 3.109 Prototipe Laman Cara Pembelian 
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17. Pesan atau Private Message 

 Tujuan dibuatnya pesan untuk berkomunikasi antara pelanggan dengan staff 

JP Mulitndo seperti membaca, membalas pesan jawaban dari pelanggan dan 

menghapus pesan. Modul ini secara default dapat diakses oleh semua level user. 

Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman daftar kotak 

pesan yang menampilkan pesan yang tersedia. 

 

               Gambar 3.110 Prototipe Laman Pesan 

 Prototipe laman kirim pesan yang bertujuan untuk mengirim pesan terdapat 

form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara mengirimkan pesan baru dapat 

dilihat gambar 3.111. 
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Gambar 3.111 Prototipe Laman Kirim Pesan 

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk mengirim pesan  maka user 

dapat memilih button kirim. 

 Prototipe laman baca pesan yang bertujuan untuk membaca pesan masuk dari 

user dan pelanggan sebagai ilustrasi cara membaca pesan baru dapat dilihat gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.112 Prototipe Laman Baca Pesan 
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 Prototipe laman balas pesan yang bertujuan untuk membalas pesan terdapat 

form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara membalas pesan dapat dilihat 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.113 Prototipe Laman Balas Pesan 

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk membalas pesan  maka user 

dapat memilih button kirim. 

 Prototipe laman konfirmasi hapus data pesan yang bertujuan untuk 

menghapus data pesan. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang 

apabila memilih OK untuk penghapusan data pesan atau button batal untuk 

membatalkan penghapusan pesan. Prototipe konfirmasi hapus pesan yang ditunjukan 

pada  ilustrasi gambar 3.114. 
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Gambar 3.114 Prototipe Konfirmasi Hapus Pesan 

 

18. Hubungi Kami 

 Tujuan dibuatnya hubungi kami untuk membaca pertanyaan dari pelanggan. 

dan membalas pertanyaan calon pembeli. Catatan: setiap balasan pertanyaan akan 

dikirim oleh sistem melalui jalur e-mail. Modul ini secara default dapat diakses oleh 

user bagian admin. Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman hubung kami yang menampilkan hubungi kami yang tersedia.  

 

Gambar 3.115 Prototipe Laman Hubungi Kami 
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 Prototipe laman reply e-mail yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari 

calon pembeli terdapat form yang terdapat data yang dibutuhkan oleh user dan  

sebagai ilustrasi cara  mengisi form balasan dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.116 Prototipe Laman Reply E-mail 

 Setelah mengisi form seperti gambar diatas maka user dapat mengirim dengan 

memilih button kirim. 

 Prototipe laman konfirmasi hapus data pertanyaan yang bertujuan untuk 

menghapus data pertanyaan. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan 

yang apabila memilih OK untuk penghapusan data pertanyaan atau button batal untuk 

membatalkan penghapusan pertanyaan. Prototipe konfirmasi hapus pertanyaan yang 

ditunjukan pada  ilustrasi gambar 3.117. 
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Gambar 3.117 Prototipe Konfirmasi Hapus Data Pertanyaan 

 

19. Rancang Prototipe Konfigurasi 

 Tujuan dibuatnya modul konfigurasi untuk mengelola untuk mengelola 

pengaturan website seperti header, footer, background, judul, slogan, tagline dan data 

yang berhubungan konfigurasi. Modul ini secara default dapat diakses oleh user 

bagian admin. 

 Prototipe yang ditunjukan  pada gambar 3.118 menjelaskan laman konfigurasi 

website terdapat form yang dapat diubah datanya dan user dapat mengubahnya 

apabila memilih tombol update. 
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Gambar 3.118 Prototipe Laman Konfigurasi Website 

 

20. Rancangan Prototitpe Ganti Password 

 Tujuan dibuatnya manajemen ganti password untuk mengubah data password 

user. Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman ganti 

password yang menampilkan form agar user atau pelanggan dapat mengubah 

password dan setelah data di isi.maka untuk mengubah dapat memilih button proses. 

Modul ini secara default dapat diakses oleh user bagian admin. Ilustrasi cara 

mengubah password dapat dilihat pada gambar 3.119. 
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Gambar 3.119 Prototipe Laman Ganti password 

 

21. Rancangan Prototipe Input Resi Pengiriman  

            Tujuan dibuatnya modul input resi pengiriman untuk konfirmasi pengiriman 

dengan cara memasukkan nomor resi pengiriman pada form yang disediakan oleh 

sistem. Modul ini secara default dapat diakses oleh user bagian pengiriman. Prototipe 

yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman input resi untuk 

melakukan konfirmasi pengiriman. 

 

Gambar 3.120 Prototipe Laman Input Resi 
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22. Rancangan Prototipe Verifikasi Pembayaran 

 Tujuan dibuatnya verifikasi pembayaran untuk menvalidasi pembayaran yang 

dilakukan oleh pembeli. Modul ini secara default dapat diakses oleh user bagian 

keuangan. Prototipe yang ditunjukan pada gambar dibawah ini menjelaskan laman 

daftar verifikasi pembayaran yang menampilkan daftar verifikasi pembayaran dimana 

bagian keuangan dapat melakukan verifikasi pembayaran oleh pembeli yang tersedia. 

 
 

Gambar 3.121 Prototipe Laman Daftar Verifikasi Pembayaran 

 Prototipe laman mengubah status pembayaran yang bertujuan untuk 

mengubah pembayaran dimana bila transfer dana pembeli sudah masuk dalam 

rekening perusahaan. Bagian keuangan dapat mengubah status lunas dan untuk 

mengubah dapat memilih button verifikasi sebagai Ilustrasi cara mengubah status 

pembayaran dapat dilihat gambar 3.122. 
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Gambar 3.122 Prototipe Laman Mengubah Status Pembayaran 

 

5.  Implementasi 

Pada tahap Implementasi adalah tahap untuk menerapkan sistem yang 

sudah dirancang dan dibangun. Server yang digunakan adalah Apache versi 2.2.14 

dan MySQL versi 5.1.4 dan dilaksanakan pada minggu keenam dan ketujuh. Tahap 

implementasi sejalan dengan tahap ujicoba dengan tujuan mendeteksi adanya 

kesalahan pada sistem secara fungsionalitas atau bugs dan sistem akan segera 

diperbaiki serta dibuat perjalanan rekap ujicoba sistem. 

Pada Tahap ini merealisasikan rancangan prototipe yang dirancang 

sebelumnya berdasarkan 5 (lima)  level user yang berbeda yaitu pelanggan, bagian 

keuangan, bagian gudang, bagian pengiriman dan admin. 
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 Tiap laman utama user dan pelanggan memiliki struktur menu yang berbeda 

dimana user dapat mengakses modul sistem yang disesuaikan dengan jenis tugas 

masing-masing user.  Bagian admin dapat mengakses seluruh modul sistem, Bagian 

keuangan dapat mengakses modul yang berkaitan dengan aktifitas keuangan, Bagian 

gudang dapat mengakses modul yang berkaitan dengan aktifitas gudang, Bagian 

pengiriman  dapat mengakses modul yang berkaitan dengan aktifitas pengiriman dan 

Bagian pelanggan dapat mengakses modul yang berkaitan dengan aktifitas 

pelanggan akan menjelaskan modul mana saja yang dapat diakses tiap level user 

pada bagian berikutnya. Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman login untuk 

user untuk memasuki laman utama user membutuhkan username dan password 

untuk mengakses laman utama user. 

 

Gambar 3.123 Laman Login User 

Setelah user memasukkan username dan password maka user akan diproses 

oleh sistem apabila data yang dimasukkan sesuai dengan data pada basis data maka 

user dapat mengakses laman utama user sesuai masing-masing level user karena tiap 
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user memiliki hak akses modul berbeda - beda. Pada gambar dibawah ini 

menjelaskan user telah melakukan login dan berhasil mengakses laman utama user. 

Catatan: Tampilan laman utama user berbeda tergantung tiap level user. 

 

Gambar 3.124 Laman Utama Admin 

 Laman utama admin sistem penjualan online JP Multindo menampilkan 

seluruh modul yang telah dirancang  dan dibangun oleh. Level admin merupakan level 

tertinggi karena peranan mengatur seluruh pengelolaan konten pada sistem penjualan  

online JP Multindo berbasis website. 
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Gambar 3 125 Laman Utama Keuangan 

Laman utama keuangan sistem penjualan online JP Multindo menampilkan 

modul yang berhubungan dengan kegiatan keuangan. Peranan keuangan mengatur 

seluruh transaksi pembayaran seperti verifikasi pembayaran dan pengaturan bank 

pada sistem penjualan online JP Multindo berbasis website. 

 

Gambar 3.126 Laman Utama Gudang 

 Laman utama gudang sistem penjualan online JP Multindo menampilkan 

modul yang berhubungan dengan kegiatan inventori. Peranan mengatur seluruh 

kegiatan inventori pada sistem penjualan online JP Multindo berbasis website. 
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Gambar 3.127 Laman Utama Pengiriman 

Laman utama pengiriman pada sistem penjualan online JP Multindo 

menampilkan modul yang berhubungan dengan kegiatan pengiriman. Peranan 

mengatur seluruh kegiatan pengiriman dari sistem penjualan online JP Multindo 

berbasis website. 

Pada gambar dibawah ini menjelaskan form login untuk pelanggan. Login 

bagi pelanggan yang sudah terdaftar dapat mengunakan username serta password 

yang telah dibuat sebelumnya dan memilih button login untuk akses ke laman utama 

pelanggan.  

 

Gambar 3.128 Form Login Pelanggan 
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Pada gambar dibawah ini menjelaskan cara mengisi form registrasi untuk 

pelanggan dan memilih button daftar jika sudah selesai mengisi data yang 

diperluakan. Registrasi bagi pelanggan ingin membuat akun.  

 

 

Gambar 3.129 Form Registrasi Pelanggan 

Laman penjualan online bertujuan untuk kegiatan penjualan terdapat produk 

yang siap dibeli oleh calon pembeli serta deskripsi tentang produk tersebut. Terdapat 

menu untuk mengakses fasilitas seperti tanya jawab, laman pelanggan, keranjang 

belanja, pembelian barang, berita, iklan dan profil perusahaan.  
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Calon pembeli membeli produk dengan cara mengklik button beli produk 

yang telah tersedia. Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman penjualan online 

dimana dapat diakses oleh calon pembeli. 

 

Gambar 3.130 Laman Utama Penjualan  Online 

Laman keranjang belanja bersifat sementara setelah calon pembeli dapat 

melanjutkan belanja, meng-update jumlah produk yang ingin dibeli atau 

menyelesaikan belanjanya. Catatan: jika melanjutkan belanja maka akan 
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dikembalikan pada laman penjualan  online sehingga pembeli dapat memilih produk 

yang diinginkan. 

Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman keranjang belanja apabila calon 

pembeli telah mengklik button beli produk yang telah tersedia. 

 

Gambar 3.131 Keranjang Belanja 
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 Tujuan laman input data pembeli agar pembeli dapat memasukkan alamat 

tujuan pengiriman dan data yang berkaitan pengiriman. Terdapat dua pilihan yaitu 

belanja langsung dan login ke akun bila sudah terdaftar. 

Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman form pengiriman  apabila 

pembeli telah menyelesaikan belanja produk maka akan diarahkan pada laman ini. 

 

Gambar 3.132 Form Belanja Langsung 

 Calon pembeli yang ingin melakukan pembelanjaan secara langsung dapat 

mengisi form yang tersedia dan pengisian form sesuai ilustrasi diatas kemudian 

memilih tombol proses. 
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Gambar 3.133 Form Login Pelanggan.  

 Tujuan laman konfirmasi pengiriman data pelanggan untuk mengambil data 

alamat pelanggan yang bersangkutan dari data pelanggan dari basis data sistem. 

Pelanggan dapat langsung memproses pesanan bila tidak ada perubahan terhadap data 

pengiriman. Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman data pengiriman  pelanggan 

apabila pelanggan melakukan login maka akan diarahkan pada laman ini. 

 

Gambar 3.134 Form Konfirmasi Data Tujuan Pengiriman 
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Tujuan laman transaksi pembelian selesai untuk menampilkan data pesanan 

pelanggan dan data pesanan akan dimasukkan pada basis data sistem. Sistem 

mencatat data pesanan dan menampilkan data pesanan beserta data pelanggan. 

Pelanggan atau pembeli dan admin mendapatkan konfirmasi e-mail  yang dibuat 

oleh sistem. Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman transaksi selesai apabila 

pelanggan atau pembeli langsung memproses pesanan setelah memberikan data 

alamat pembeli. 

 

Gambar 3.135 Laman Transaksi Selesai 

Rancang bangun..., Martin Lai, FTI UMN, 2011



 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman profil yang bertujuan untuk 

menampilkan profil perusahaan. 

 

Gambar 3.136 Laman Profil Perusahaan 

Pada laman ini menampilkan laman profil perusahaan yang tersedia agar calon 

pembeli mendapat informasi mengenai profil perusahaan. Ilustrasi laman profil 

perusahaan dapat dilihat pada gambar 3.29. 
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Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman cara pembelian yang 

menjelaskan petunjuk cara pembelian bagi calon pembeli. 

 

Gambar 3.137 Laman Cara Pembelian 

 Pada laman ini memberitahukan tata cara pembelian dimana calon 

pembeli memilih produk hingga melakukan pemesanan produk. Hal ini memberikan 

edukasi bagi calon pembeli untuk mengetahui cara melakukan pemesanan produk JP 

Multindo secara online. 
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Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman daftar produk yang bertujuan 

untuk menampilkan daftar produk beserta deskripsi produk. 

 

Gambar 3.138 Laman Daftar Produk 

Pada laman ini menyediakan daftar produk yang tersedia  agar calon pembeli 

dapat memesan produk yang diinginkan. Ilustrasi laman daftar produk dapat dilihat 

pada gambar 3.138 
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Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman hubungi yang bertujuan untuk 

tanya jawab antara calon pembeli dan staff JP Multindo. 

 

Gambar 3.139 Laman Hubungi Kami 

 Pada laman ini menyediakan form bagi calon pembeli untuk 

menghubungi staff JP Multindo jika terdapat pertanyaan. Ilustrasi cara pengisian 

form pertanyaan dapat dilihat pada gambar 3.139. 
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 Laman utama pelanggan yang telah dirancang dan dibangun sebagai berikut. 

 Pada laman utama pelanggan terdapat link  modul yang terletak sesuai dengan 

Layout laman yang telah dibuat sebelumnya dan untuk menampilkan isi modul 

berada pada sebelah kanan layout. 

 

Gambar 3.140 Laman Utama Pelanggan 

 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman daftar pesanan produk yang 

menampilkan daftar pesanan pelanggan 

 

Gambar 3.141 Laman Daftar Konfirmasi Pembayaran 
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 Laman konfirmasi pembayaran yang bertujuan untuk pelanggan melakukan 

konfirmasi pembayaran setelah melakukan transfer uang melalui bank dan sistem 

akan mengirimkan pesan kebagian keuangan untuk validasi pembayaran. 

 Cara pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran dengan memilih nama 

bank (tujuan bank dimana pelanggan melakukan transfer) dan jumlah yang telah 

ditransfer kemudian pelanggan dapat memilih proses konfirmasi pembayaran. 

Ilustrasi cara konfirmasi pembayaran dapat ditunjukan  pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.142 Laman Konfirmasi Pembayaran 
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 Setelah pelanggan melakukan pengisian form sesuai dengan ilustrasi pada 

gambar 3.142 dapat mengklik button proses untuk konfirmasi pembayaran. Setelah 

Pelanggan melakukan pembayaran maka bagian keuangan memulai melakukan 

validasi pembayaran apabila dana masuk pada bank tujuan. Status transaksi akan 

diubah menjadi lunas. Hal ini akan diproses oleh bagian pengiriman untuk 

memproses segera pengiriman pesanan pelanggan. 

 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman rincian status yang bertujuan 

untuk memberikan laporan kepada pelanggan mengenai status pesanan dari awal 

pemesanan hingga transaksi selesai. 

 

Gambar 3.143 Laman Rincian Status 

 Rincian status menyimpan data tiap aktivitas dari transaksi dan membuat 

laporan yang meliputi setiap transaksi yang sedang terjadi. Tahap rincian status 

dimulai dari proses pemesanan hingga pelanggan menerima pesanan. Laman cetak 

transaksi yang bertujuan untuk pelanggan melakukan cetak transaksi untuk 
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mendapatkan nota online secara tertulis. Pada gambar dibawah ini menjelaskan 

laman cetak transaksi yang bertujuan untuk pelanggan melakukan cetak transaksi 

untuk mendapatkan nota online secara tertulis. 

 

Gambar 3.144 Laman Cetak Transaksi 
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 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman detail pesanan yang bertujuan 

untuk menampilkan detail data pesanan terdapat informasi data pesanan dan data 

pelanggan. 

 

Gambar 3.145 Laman Detail Pesanan 
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 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman konfirmasi penerimaan pesanan 

yang bertujuan untuk pelanggan melakukan konfirmasi penerimaan pesan setelah 

pesanan sampai ditempat tujuan. 

 

Gambar 3.146 Laman Konfirmasi Penerimaan Pesanan 

 Gambar diatas sebagai ilustrasi cara pelanggan melakukan konfirmasi 

penerimaan pesanan setelah pelanggan mengklik salah satu pilihan maka dapat 

mengklik tombol proses untuk memproses konfirmasi pembayaran. Pada gambar 

dibawah ini menjelaskan laman daftar pesan yang merupakan fasilitas pelanggan 

untuk melakukan tanya jawab dengan pihak JP Multindo. 

 

Gambar 3.147 Laman Kotak Pesan 
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Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman kirim pesan yang menampilkan 

konfirmasi untuk membaca pesan. 

 

Gambar 3.148 Laman Baca Pesan 

Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman kirim pesan yang menampilkan 

konfirmasi untuk mengirim pesan kepada pihak JP Multindo. 

 

Gambar 3.149 Form Kirim Pesan 
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 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman balas pesan yang menampilkan 

konfirmasi untuk membalas pesan dengan pihak JP Multindo. 

 

Gambar 3.150 Form Balas Pesan 

 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman konfirmasi hapus pesan yang 

menampilkan konfirmasi untuk menghapus pesan. Apabila mengklik OK untuk 

penghapusan data pesan atau button batal untuk membatalkan penghapusan pesan. 

Gambar 3.151 Laman Pelanggan Konfirmasi Hapus Pesan 
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 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman daftar testimonial yang 

menampilkan daftar testimonial pelanggan. 

 

Gambar 3.152 Laman Testimonial 

 Pada gambar dibawah ini menjelaskan cara pelanggan mengisi pada form 

kirim testimonial yang diberikan secara ilustrasi sebagai berikut. 

 

Gambar 3.153 Laman Kirim Testimonial 
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 Laman konfirmasi hapus data testimonial yang bertujuan untuk menghapus 

data testimonial. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang 

apabila mengklik OK untuk penghapusan data testimonial atau button batal untuk 

membatalkan penghapusan testimonial. Konfirmasi hapus testimonial yang 

ditunjukan pada  ilustrasi gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.154 Laman Pelanggan Hapus Testimonial 

 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman ubah password yang 

menampilkan konfirmasi untuk mengubah passwotd. 

 

Gambar 3.155 Laman Ubah Password 
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 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman ubah profil yang menampilkan 

konfirmasi untuk mengubah data pelanggan berupa alamat dan data berkaitan 

dengan data pelanggan. 

 

Gambar 3.156 Laman Ubah Profil Pelanggan 
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 Modul yang dibutuhkan dalam sistem penjualan online JP Multindo telah 

dirancang dan dibangun sebagai berikut. 

1. Manajemen Modul 

 Manajemen modul dibuat dengan tujuan untuk mengelola modul seperti 

menambah, meng-edit, menghapus modul dan memberikan hak akses kepada user. 

Catatan: Modul berfungsi untuk menambah komponen sistem seperti manajemen 

produk, kurir dan lainnya yang diperlukan dalam sistem penjualan  ini.  Level admin 

yang dapat mengakses manajemen dan memberi otorisasi hak akses modul kepada 

user lainnya. Contoh : Modul manajemen produk dan stok barang diberikan otorisasi 

hak akses untuk bagian gudang. Pada gambar yang ditunjukan dibawah ini 

merupakan implementasi dari hasil rancangan prototipe laman daftar modul. 

 

Gambar 3.157 Daftar Modul Sistem Penjualan Online JP Multindo 
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 Laman tambah modul yang bertujuan untuk menambah modul terdapat form 

yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara menambahkan data  modul baru dapat 

dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.158 Form Tambah Modul 

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah modul user 

dapat mengklik button simpan. 

 Laman edit modul yang bertujuan untuk mengubah modul terdapat form yang 

dapat diubah datanya oleh user sebagai ilustrasi cara mengubah data modul dapat 

dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.159 Form Edit Modul 
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 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk mengubah data modul user 

dapat mengklik button update.  

 Laman cari modul yang bertujuan untuk mencari modul terdapat form yang 

harus diisi oleh user dengan mengetikkan keyword berdasarkan nama modul dan 

mengklik button cari. Ilustrasi cara mencari data  modul dapat dilihat gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.160 Form Cari Modul 

 Laman konfirmasi hapus data modul yang bertujuan untuk menghapus data 

modul. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang mengklik OK 

untuk penghapusan data modul atau button batal untuk membatalkan penghapusan 

modul. Konfirmasi hapus modul yang ditunjukan pada  ilustrasi gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.161 Konfirmasi Hapus Modul 

Rancang bangun..., Martin Lai, FTI UMN, 2011



2. Manajemen Kurir 

 Modul manajemen kurir dibuat dengan tujuan untuk mengelola kurir 

(perusahaan pengiriman) seperti menambah, meng-edit  dan menghapus kurir. Pada 

gambar yang ditunjukan dibawah ini merupakan implementasi dari hasil rancangan 

prototipe laman daftar pengiriman. Modul ini secara default diakses oleh user bagian 

pengiriman. Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman daftar perusahaan 

pengiriman  yang menampilkan daftar perusahaan pengiriman yang tersedia. 

 

Gambar 3.162 Daftar Perusahaan Pengiriman  

 Laman tambah perusahaan pengiriman yang bertujuan untuk menambah data 

perusahaan pengiriman terdapat form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara 

menambahkan data  perusahaan pengiriman dapat dilihat gambar 3.163. 
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Gambar 3.163 Form Tambah Data Perusahaan Pengiriman  

 Laman edit data perusahaan pengiriman  yang bertujuan untuk mengubah data 

data perusahaan pengiriman yang form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi 

cara mengubah data perusahaan pengiriman dapat dilihat gambar dibawah ini. 

Gambar 3.164 Form Edit Data Perusahaan Pengiriman 

 Laman cari kurir yang bertujuan untuk mencari kurir terdapat form yang harus 

diisi oleh user dengan mengetikkan keyword berdasarkan nama kurir dan mengklik 
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button cari untuk mendapatkan informasi hasil pencarian. Ilustrasi cara mencari data 

kurir dapat dilihat gambar dibawah ini. 

Gambar 3.165 Form Cari Kurir 

 Laman konfirmasi hapus data perusahaan pengiriman yang bertujuan untuk 

menghapus data perusahaan pengiriman. Setelah user mengakses link hapus maka 

terdapat pilihan yang mengklik button OK untuk penghapusan data perusahaan 

pengiriman atau button batal untuk membatalkan penghapusan data perusahaan 

pengiriman. Konfirmasi hapus modul yang ditunjukan pada  ilustrasi gambar dibawah 

ini. 

Gambar 3.166 Konfirmasi Hapus Kurir 
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3. Manajemen Produk dan Stok Barang 

Manajemen Produk dan Stok Barang dibuat dengan tujuan untuk mengelola 

produk seperti menambah, meng-edit dan menghapus produk serta mengelola stok 

pada produk. Pada gambar yang ditunjukan dibawah ini merupakan implementasi dari 

hasil rancangan Prototipe. 

 

Gambar 3.167 Daftar Produk 
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 Laman tambah produk yang bertujuan untuk menambah produk terdapat form 

yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara menambahkan data  produk baru 

dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.168 Form Tambah Produk 
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 Laman edit produk yang bertujuan untuk mengubah data produk terdapat form 

yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara mengubah data produk dapat dilihat 

gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.169 Form Edit Produk 
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 Laman tambah stok barang yang bertujuan untuk menambah stok barang 

terdapat form yang harus diisi oleh user dan data yang diperlukan antara lain jumlah 

stok dan keterangan. Setelah user mengisi untuk menambah stok barang diperlukan 

mengklik button tambah yang kemudian diproses oleh sistem. Ilustrasi pengisian form 

tambah stok dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.170 Form Tambah Stok  

 Laman keluar stok barang yang bertujuan untuk mengurangi stok barang 

terdapat form yang harus diisi oleh user dan data yang diperlukan antara lain jumlah 

stok dan keterangan. Setelah user mengisi untuk mengurangi stok barang diperlukan 

mengklik button proses yang kemudian diproses oleh sistem. Ilustrasi pengisian form 

keluar stok dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.171 Form Keluar Stok  
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 Laman retur stok barang yang bertujuan untuk retuk stok barang terdapat form 

yang harus diisi oleh user dan data yang diperlukan antara lain jumlah stok dan 

keterangan. Setelah user mengisi untuk meretur stok barang diperlukan mengklik 

button proses yang kemudian diproses oleh sistem. Ilustrasi pengisian form retur stok 

dapat dilihat gambar dibawah ini. 

Gambar 3.172 Form Retur Stok 

 Laman rincian stok produk yang bertujuan untuk melihat histori stok barang 

dan laporan untuk admin mengenai jumlah stok yang masuk pada produk. Ilustrasi 

rincian stok barang dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.173 Rincian Stok Barang 
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 Laman konfirmasi hapus data produk yang bertujuan untuk menghapus data 

Produk. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang mengklik  

untuk penghapusan data modul atau button batal untuk membatalkan penghapusan 

produk.  Konfirmasi hapus modul yang ditunjukan pada ilustrasi gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.174 Konfirmasi Hapus Produk 
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4. Manajemen Tarif pengiriman  

 Manajemen tarif pengiriman dibuat dengan tujuan untuk mengelola tarif 

pengiriman seperti menambah, meng-edit dan menghapus tarif pengiriman. Pada 

gambar yang ditunjukan dibawah ini merupakan implementasi dari hasil rancangan 

prototipe modul ini secara default diakses oleh user bagian pengiriman. Fungsi modul 

ini untuk mengatur tarif pengiriman tiap perusahaan pengiriman. 

 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman daftar tarif pengiriman yang 

menampilkan daftar tarif  pengiriman  yang tersedia. 

 

Gambar 3.175 Daftar Tarif Pengiriman  
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 Laman cari tarif pengiriman yang bertujuan untuk mencari tarif pengiriman 

terdapat form yang harus diisi oleh user dengan mengetikkan keyword berdasarkan 

kota dan mengklik button cari. Ilustrasi cara mencari data tarif dapat dilihat gambar 

dibawah ini. 

Gambar 3.176 Form Cari Tarif pengiriman  

 Laman tambah tarif pengiriman yang bertujuan untuk menambah tarif 

pengiriman yang terdapat form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara 

menambahkan data  tarif pengiriman dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.177 Form Tambah Tarif Pengiriman  
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 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah data tarif 

pengiriman maka  user dapat mengklik button simpan. 

 Laman edit modul yang bertujuan untuk mengubah Tarif pengiriman  terdapat 

form yang dapat diubah datanya oleh user. Ilustrasi cara mengubah data Tarif 

pengiriman  dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.178 Form Edit Tarif Pengiriman  

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk mengubah data tarif maka 

user dapat mengklik button update. 

 Laman konfirmasi hapus data tarif yang bertujuan untuk menghapus data tarif. 

Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang mengklik untuk 

penghapusan data modul atau button batal untuk membatalkan penghapusan tarif.  

menyertakan  konfirmasi hapus tarif yang ditunjukan pada  ilustrasi gambar 3.179. 
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Gambar 3.179 Hapus Tarif pengiriman  

5. Manajemen Kategori 

 Manajemen kategori dibuat dengan tujuan untuk mengelola kategori seperti 

menambah, meng-edit dan menghapus kategori. Kategori digunakan agar calon 

pembeli dapat mudah mencari produk karena berdasarkan kategori. Modul ini secara 

default diakses oleh user bagian gudang. Pada gambar yang ditunjukan dibawah ini 

merupakan implementasi dari hasil rancangan prototipe laman daftar kategori. 

 

Gambar 3.180 Daftar Kategori 
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  Laman cari kategori yang bertujuan untuk mencari kategori terdapat form 

yang harus diisi oleh user dengan mengetikkan keyword berdasarkan kategori dan 

mengklik button cari. Ilustrasi cara mencari data kategori dapat dilihat gambar 

dibawah ini. 

 

Gambar 3.181 Form Cari Kategori 

 Laman tambah kategori yang bertujuan untuk menambah kategori terdapat 

form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara menambahkan data  kategori 

baru dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.182 Form Tambah Kategori 
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 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah kategori maka  

user dapat mengklik button simpan. 

  Laman edit kategori yang bertujuan untuk mengubah kategori terdapat form 

yang dapat diubah datanya oleh user.  

 

Gambar 3.183 Form Edit Kategori 

  Laman konfirmasi hapus data kategori yang bertujuan untuk menghapus data 

kategori. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang apabila 

mengklik untuk penghapusan data kategori atau button batal untuk membatalkan 

penghapusan kategori.  

 

Gambar 3.184 Konfirmasi Hapus Kategori 
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6. Manajemen Profil 

 Manajemen profil dibuat dengan tujuan untuk mengelola konten profil seperti 

mengubah profil perusahaan terdapat form yang dapat diubah datanya oleh user. 

Modul ini secara default diakses oleh user bagian admin. Pada gambar yang 

ditunjukan dibawah ini merupakan implementasi dari hasil rancangan prototipe laman 

profil perusahaan. 

 

 

Gambar 3.185 Form Profil Perusahaan 
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7. Manajemen Berita 

 Manajemen Berita dibuat dengan tujuan untuk mengelola berita seperti 

menambah, meng-edit  dan menghapus berita. Catatan: Berita yang dimaksud adalah 

berita yang memuat informasi seputar JP Multindo seperti diskon produk, informasi 

cabang JP Multindo dan informasi yang berkaitan dengan JP Multindo. Pada gambar 

yang ditunjukan dibawah ini merupakan implementasi dari hasil rancangan Prototipe 

laman daftar berita. 

  

Gambar 3.186 Daftar Berita 

 Laman tambah berita yang bertujuan untuk menambah berita terdapat form 

yang harus diisi oleh user. Ilustrasi cara menambahkan data berita dapat dilihat pada 

gambar 3.187. 
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Gambar 3.187 Form Tambah Berita 

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah berita maka 

user dapat mengklik button tambah. 

 Laman edit berita yang bertujuan untuk mengubah berita terdapat form yang 

dapat diubah datanya oleh user.  Ilustrasi cara mengubah data berita dapat dilihat 

pada gambar 3.188. 
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Gambar 3.188 Form Edit Berita 

 Laman konfirmasi hapus data berita yang bertujuan untuk menghapus data 

berita. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan user dapat mengklik  

OK untuk penghapusan data berita atau button batal untuk membatalkan penghapusan 

berita. Konfirmasi hapus berita yang ditunjukan pada  ilustrasi gambar 3.189. 

Rancang bangun..., Martin Lai, FTI UMN, 2011



 

Gambar 3.189 Konfirmasi Hapus Berita 

 

8. Manajemen banner 

 Manajemen banner dibuat dengan tujuan untuk mengelola banner seperti 

menambah, meng-edit  dan menghapus banner. Modul ini secara default diakses oleh 

user bagian admin. Setiap banner yang dipublikasikan akan ditempatkan pada laman 

penjualan  online pada bagian Iklan. 

  Pada gambar 3.190 yang ditunjukan merupakan implementasi dari hasil 

rancangan prototipe daftar banner. 
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Gambar 3.190 Daftar Banner 

 Laman cari banner yang bertujuan untuk mencari banner terdapat form yang 

harus diisi oleh user dengan mengetikkan keyword berdasarkan banner dan mengklik 

button cari. Ilustrasi cara mencari data  banner dapat dilihat gambar dibawah ini. 

Gambar 3.191 Form Cari Banner 

 Laman tambah banner yang bertujuan untuk menambah banner terdapat form 

yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara menambahkan data banner baru dapat 

dilihat gambar 3.192. 
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Gambar 3.192 Form Tambah Banner 

             Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah banner maka  

user dapat mengklik button simpan. 

  Laman edit banner yang bertujuan untuk mengubah banner terdapat form 

yang dapat diubah datanya oleh user dan data form yang telah diubah dapat langsung 

mengklik button update untuk konfirmasi pengubahan data. Sebagai ilustrasi  

menyertakan cara mengubah data banner dapat dilihat gambar dibawah ini. 

Gambar 3.193 Form Edit banner  

 Setelah mengubah data seperti gambar diatas maka user ntuk mengubah 

data banner  maka user dapat mengklik button update. 

 Laman konfirmasi hapus data banner yang bertujuan untuk menghapus data 
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banner. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan user yang mengklik  

untuk penghapusan data banner atau dapat mengklik button batal untuk membatalkan 

penghapusan banner. Konfirmasi hapus banner yang ditunjukan pada  ilustrasi 

gambar dibawah ini. 

Gambar 3.194 Form Hapus banner  

 

9. Manajemen Testimonial 

Manajemen testimonial dibuat dengan tujuan untuk mengelola testimonial 

seperti mengubah status testimonial, men-filter testimonial dan menghapus 

testimonial. Pada gambar yang ditunjukan dibawah ini merupakan implementasi dari 

hasil rancangan prototipe daftar testimonial. 

 

Gambar 3.195 Daftar Testimonial 

 Laman mengubah status testimonial yang bertujuan untuk mengubah status. 
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Pada laman ini terdapat form yang dapat diubah datanya oleh user dan data form yang 

telah diubah dapat langsung mengklik button update untuk konfirmasi pengubahan 

data. Untuk Ilustrasi cara mengubah data testimonial dapat dilihat gambar dibawah 

ini. 

Gambar 3.196 Form Ubah Status Testimonial 

 Pada status terdapat pilihan untuk nmenetapkan status testimonial. Setelah 

mengklik salah satu status seperti gambar diatas maka untuk mengubah status 

testimonial maka user dapat mengklik button update. 

 Laman cari testimonial yang bertujuan untuk mencari testimonial terdapat 

form yang harus diisi oleh user dengan mengetikkan keyword berdasarkan nama dan 

mengklik button cari.  
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 llustrasi cara mencari data testimonial dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.197 Laman Cari Testimonial 

 

 Laman konfirmasi hapus data testimonial yang bertujuan untuk menghapus 

data testimonial. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang 

apabila mengklik  untuk penghapusan data testimonial atau button batal untuk 

membatalkan penghapusan testimonial. Konfirmasi hapus testimonial yang 

ditunjukan pada  ilustrasi gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.198 Konfirmasi Hapus Testimonial 
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10. Manajemen User 

 Manajemen user dibuat dengan tujuan untuk mengelola user seperti 

menambah, meng-edit dan menghapus user. Pada gambar yang ditunjukan dibawah 

ini merupakan implementasi dari hasil rancangan daftar user. 

 

Gambar 3.199 Daftar User 

 Laman tambah user yang bertujuan untuk menambah user terdapat form yang 

harus diisi oleh user dan data form yang telah diisi dapat langsung mengklik button 

update untuk konfirmasi pengubahan data. Ilustrasi cara menambahkan data user baru 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

Gambar 3.200 Form Tambah User 
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 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah user maka user 

dapat mengklik button simpan. 

  Laman edit user yang bertujuan untuk mengubah user terdapat form yang 

dapat diubah datanya oleh user dan data form yang telah diubah dapat langsung 

mengklik button update untuk konfirmasi pengubahan data. Ilustrasi cara mengubah 

data  user dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 3.201 Form Edit Data  User 
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 Setelah mengubah data seperti gambar diatas maka user ntuk mengubah data 

user maka dapat mengklik button update. 

 Laman konfirmasi hapus data user yang bertujuan untuk menghapus data 

user. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang apabila mengklik  

untuk penghapusan data user atau button batal untuk membatalkan penghapusan user.  

menyertakan konfirmasi hapus user yang ditunjukan pada  ilustrasi gambar dibawah 

ini. 

 

Gambar 3.202 Konfirmasi Hapus User 
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11. Manajemen Bank 

Manajemen bank dibuat dengan tujuan untuk mengelola data bank seperti 

menambah, meng-edit dan menghapus bank. Pada gambar yang ditunjukan dibawah 

ini merupakan implementasi dari hasil rancangan prototipe daftar databank. 

 

Gambar 3.203 Daftar Bank 

 Laman tambah data bank yang bertujuan untuk menambah data bank terdapat 

form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara menambahkan data bank baru 

dapat dilihat gambar dibawah ini. 

         Gambar 3.204 Form Tambah Databank 
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 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah data bank maka 

user dapat mengklik button simpan. 

 Laman edit data bank yang bertujuan untuk mengubah data bank terdapat 

form yang dapat diubah datanya oleh user dan data form yang telah diubah dapat 

langsung mengklik button update untuk konfirmasi pengubahan data.  Ilustrasi cara 

mengubah data  bank dapat dilihat gambar dibawah ini. 

Gambar 3.205 Form Edit Data Bank 

 Setelah mengubah data seperti gambar diatas maka user ntuk mengubah data 

bank maka dapat mengklik button update. 

 Laman konfirmasi hapus data bank yang bertujuan untuk menghapus data  

bank. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang apabila 
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mengklik  untuk penghapusan data bank atau batal untuk membatalkan penghapusan 

bank. Konfirmasi hapus bank yang ditunjukan pada  ilustrasi gambar dibawah ini. 

Gambar 3.206 Form Hapus Data Bank 

12. Manajemen IP address 

Manajemen modul dibuat dengan tujuan untuk untuk mengelola IP address 

seperti menambah, meng-edit dan menghapus IP address. Pada gambar yang 

ditunjukan dibawah ini merupakan implementasi dari hasil rancangan prototipe daftar 

IP address. 

 

Gambar 3.207 Daftar IP address 
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 Laman tambah daftar IP address yang bertujuan untuk menambah IP address 

terdapat form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara menambahkan data  IP 

address baru dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.208 Form Tambah IP address 

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah IP address 

maka user dapat mengklik button simpan.  

 Laman edit daftar IP address yang bertujuan untuk mengubah data daftar IP 

address yang form yang harus diisi oleh user.  Ilustrasi cara mengubah IP address 

dapat dilihat pada gambar 3.208  
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Gambar 3.209 Form Edit IP address 

 Setelah mengubah data seperti gambar diatas maka user untuk mengubah data 

IP address maka dapat mengklik button update. 

  Laman konfirmasi hapus data IP address yang bertujuan untuk menghapus 

data IP address. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang 

apabila mengklik  untuk penghapusan data IP address atau batal untuk membatalkan 

penghapusan IP address. Konfirmasi hapus IP address yang ditunjukan pada  ilustrasi 

gambar 3.210. 
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Gambar 3.210 Konfirmasi Hapus IP address 

 

13. Sistem log 

 Manajemen sistem log dibuat dengan tujuan untuk mentrace aktivitas setiap 

kejadian pada laman login. Modul ini secara default diakses oleh user bagian admin. 

Setiap kejadian yang terjadi pada laman login akan segera dicatat oleh sistem dan 

disimpan pada basis data sistem. Pada gambar yang ditunjukan dibawah ini 

merupakan implementasi dari hasil rancangan prototipe. 

Gambar 3.211 Daftar Sistem Log 
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14. Manajemen Transaksi 

 Manajemen transaksi dibuat dengan tujuan untuk mengelola transaksi seperti 

menverifikasi transaksi dan rincian status transaksi. Pada gambar yang ditunjukan 

dibawah ini merupakan implementasi dari hasil rancangan prototipe laman transaksi 

data penjualan. 

Gambar 3.212 Daftar Transaksi 

 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman rincian status yang 

menampilkan rincian status dari transaksi yang tersedia. 

Gambar 3.213 Laman Rincian Status 
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 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman detail data pesanan yang 

menampilkan detail data pesanan yang tersedia. 

 

Gambar 3.214 Laman Detail Data Pesanan 
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 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman cetak transaksi yang mencetak 

transaksi yang tersedia. 

 

Gambar 3.215 Laman Cetak Transaksi 

 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman cetak transaksi mengklik printer 

untuk mencetak transaksi setelah mengklik printer yang tersedia maka user dapat 

mengklik button print untuk memproses cetak. 
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 Ilustrasi cara mencetak transaksi dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.216 Cetak Transaksi 2 

 

15. Manajemen Pelanggan 

 Manajemen pelanggan dibuat dengan tujuan untuk untuk mengelola 

Pelanggan seperti menambah, meng-edit dan menghapus pelanggan. Modul ini secara 

default diakses oleh user bagian admin. Pada gambar yang ditunjukan dibawah ini 

merupakan implementasi dari hasil rancangan prototipe daftar pelanggan. 

 

Gambar 3.217 Daftar Data Pelanggan 
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 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman cari pelanggan yang 

menampilkan pencarian daftar pelanggan yang tersedia. Laman cari  tarif pengiriman 

yang bertujuan untuk mencari nama pelanggan terdapat form yang harus diisi oleh 

user dengan mengetikkan keyword berdasarkan nama dan mengklik button cari.  

Ilustrasi cara mencari nama pelanggan dapat dilihat gambar dibawah ini. 

   Gambar 3.218 Form Cari Data Pelanggan 

 Laman tambah pelanggan yang bertujuan untuk menambah pelanggan 

terdapat form yang harus diisi oleh user sebagai ilustrasi cara menambahkan data  

pelanggan baru dapat dilihat gambar 3.28. 
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Gambar 3.219 Form Tambah Data Pelanggan 

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk menambah pelanggan maka 

user dapat mengklik button simpan. 

  Laman ubah pelanggan yang bertujuan untuk mengubah data pelanggan 

terdapat form yang harus diisi oleh user dan data form yang telah diubah dapat 

langsung mengklik button update untuk konfirmasi pengubahan data. 
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  Ilustrasi cara mengubah data pelanggan dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.220 Form Edit Data Pelanggan 

 Setelah mengubah data pelanggan seperti gambar diatas maka untuk 

mengubah data profil maka user dapat mengklik button update. 

 Laman konfirmasi hapus data pelanggan yang bertujuan untuk menghapus 

data pelanggan. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang 
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apabila mengklik untuk penghapusan data pelanggan atau button batal untuk 

membatalkan penghapusan pelanggan. Konfirmasi hapus pelanggan yang ditunjukan 

pada  ilustrasi gambar dibawah ini. 

 Gambar 3.221 Konfirmasi Hapus Data Pelanggan 

 

16. Pengaturan Cara Pembelian 

  Cara pembelian dibuat dengan tujuan untuk mengelola cara pembelian pada 

sistem penjualan online. Pada gambar yang ditunjukan dibawah ini merupakan 

implementasi dari hasil rancangan prototipe cara pembelian. Laman pengaturan cara 

pembelian yang menampilkan pengaturan cara pembelian yang tersedia dan cara 

pembelian dapat diubah oleh user setelah mengubah data pada form yang tersedia dan 

mengklik update untuk mengubah tata cara pembelian. 
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 Pada gambar dibawah ini menjelaskan ilustrasi mengubah tata cara pembelian 

di JP Multindo.  

 

Gambar 3.222 Form Cara Pembelian 

17. Pesan atau Private Message 

 Modul pesan dibuat dengan tujuan untuk kegiatan tanya jawab meliputi 

membaca, membalas pesan jawaban dari pelanggan dan menghapus pesan. Modul ini 

secara default diakses oleh semua level user. 
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 Pada gambar yang ditunjukan dibawah ini merupakan implementasi dari hasil 

rancangan prototipe daftar pesan. 

 

Gambar 3.223 Kotak Pesan 

 Laman kirim pesan yang bertujuan untuk mengirim pesan terdapat form yang 

harus diisi oleh user dan pelanggan sebagai ilustrasi cara mengirimkan pesan baru 

dapat dilihat gambar dibawah ini. 

   Gambar 3.224 Form Kirim Pesan 

 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk mengirim pesan  maka user 

dapat mengklik button kirim. 
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 Laman baca pesan yang bertujuan untuk membaca pesan masuk dari user dan 

pelanggan sebagai ilustrasi cara membaca pesan baru dapat dilihat gambar dibawah 

ini. 

Gambar 3.225 Baca Pesan 

 Laman balas pesan yang bertujuan untuk membalas pesan terdapat form yang 

harus diisi oleh user.  Balas pesan yang ditunjukan pada ilustrasi gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.226 Form Balas Pesan 
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 Setelah mengisi data seperti gambar diatas. Untuk membalas pesan  maka user 

dapat mengklik button kirim. 

 Laman konfirmasi hapus data pesan yang bertujuan untuk menghapus data 

pesan. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang apabila 

mengklik button OK untuk penghapusan data pesan atau button batal untuk 

membatalkan penghapusan pesan. konfirmasi hapus pesan yang ditunjukan pada  

ilustrasi gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.227 Konfirmasi Hapus Pesan 

18. Hubungi Kami 

 Modul hubungi kami dibuat dengan tujuan untuk kegiatan tanya jawab 

meliputi membaca, membalas pesan dari calon pembeli ditargetkan bagi pembeli 

yang belum teregistrasi. Catatan: setiap balasan pertanyaan akan dikirim oleh sistem 

melalui jalur e-mail. Modul ini secara default diakses oleh user bagian admin. 
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 Pada gambar yang ditunjukan dibawah ini merupakan implementasi dari hasil 

rancangan prototipe daftar hubungi kami. 

 

Gambar 3.228 Hubungi Kami 

  Laman reply e-mail yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari calon 

pembeli terdapat form yang terdapat data yang dibutuhkan oleh user sebagai ilustrasi 

cara  mengisi form balasan dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.229 Laman Reply E-mail 
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 Setelah mengisi form  seperti gambar diatas maka user dapat mengirim 

dengan mengklik button kirim. 

 Laman konfirmasi hapus data pertanyaan yang bertujuan untuk menghapus 

data pertanyaan. Setelah user mengakses link hapus maka terdapat pilihan yang 

apabila mengklik button OK untuk penghapusan data pertanyaan atau batal untuk 

membatalkan penghapusan pertanyaan konfirmasi hapus pertanyaan. Pada  ilustrasi 

gambar dibawah ini menunjukan konfirmasi penghapusan pertanyaan. 

 

Gambar 3.230 Konfirmasi Hapus Pertanyaan 

19. Konfigurasi 

 Modul konfigurasi dibuat dengan untuk mengelola pengaturan website seperti 

header, background, judul, tagline dan data lain yang berhubungan dengan 

konfigurasi website. Modul ini secara default diakses oleh user bagian admin. Laman 

konfigurasi website terdapat form yang dapat diubah datanya dan user dapat 

mengubahnya apabila mengklik tombol 'update'. 
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 Pada gambar dibawah ini menjelaskan cara mengubah konfigurasi website. 

 

Gambar 3.231 Form Konfigurasi Website 

20. Ganti password 

 Modul Ganti Password dibuat dengan tujuan untuk mengubah password lama 

menjadi password baru yang diinginkan. Pada gambar dibawah ini menjelaskan 

Laman ganti password yang menampilkan form agar user atau pelanggan dapat 
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mengubah password dan setelah pengisian form yang tersedia maka untuk mengubah 

dapat mengklik button proses. Modul ini secara default diakses oleh user bagian 

admin. 

 Ilustrasi cara mengubah password dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

Gambar 3.232 Form Ganti Password 

21. Verifikasi Pembayaran 

 Modul verifikasi pembayaran dibuat dengan tujuan untuk verifikasi 

pembayaran pelanggan. Modul ini secara default diakses oleh user bagian keuangan.   

 Pada gambar dibawah ini menjelaskan laman daftar verifikasi pembayaran 

yang menampilkan daftar verifikasi pembayaran dimana bagian keuangan dapat 

melakukan verifikasi pembayaran oleh pembeli yang tersedia. 
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Gambar 3.233 Daftar Verifikasi Pembayaran 

  Laman mengubah status pembayaran yang bertujuan untuk mengubah status 

pembayaran dimana bila transfer dana pembeli sudah masuk dalam rekening 

perusahaan. Bagian keuangan dapat mengubah status 'Lunas' dan untuk mengubah 

dapat mengklik button verifikasi sebagai ilustrasi cara mengubah status pembayaran 

dapat dilihat gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.234 Verifikasi Pembayaran 

22. Input Resi Pengiriman  

            Tujuan dibuatnya modul input resi pengiriman untuk konfirmasi pengiriman 

dengan cara meng-input nomor pengiriman. Modul ini secara default diakses oleh 

user bagian pengiriman. Pada gambar 3.235 menjelaskan ilustrasi laman input resi 
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untuk melakukan konfirmasi pengiriman dengan memasukan nomor pengiriman 

kemudian mengklik button proses. 

 

Gambar 3.235 Konfirmasi Input Nomor Pengiriman 

 

6. Alpha dan Beta Testing 

 Pada Minggu ke- 6 hingga ke- 7 adalah tahap untuk melakukan uji coba terhadap sistem 

dimana tahap uji coba dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut. 

1.  Alpha testing merupakan uji coba sistem oleh penulis 
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2.  Beta testing merupakan uji coba sistem dengan Tim Penguji. Catatan:  tim penguji adalah     

 staff  JP Multindo masing -masing bagian admin, keuangan, gudang dan pengiriman.  

   Didalam alpha maupun beta testing tidak menutup kemungkinan untuk 

dilakukan perbaikan. Data log testing disertakan pada lampiran. 

7. Dokumentasi dan Presentasi 

 Pada Minggu ke- 8 membuat dokumentasi berupa buku manual  dan presentasi sistem 

penjualan online yang telah dibuat. 

3.3.2.  Masalah yang Ditemukan 

Masalah yang dihadapi selama kerja magang sebagai berikut. 

1. Hanya terdapat perencanaan awal sistem sehingga  harus mengumpulkan 

informasi mengenai sistem penjualan online dan melakukan wawancara 

pada pimpinan untuk membuat perancangan sistem yang sesuai 

diharapkan pimpinan. 

2. Tidak ada dokumentasi menjelaskan sistem sistem penjualan online. 

3. Tidak ada petunjuk dalam perancangan dan pengembangan Sistem 

penjualan online  

4. Belum ada batasan masalah bagi untuk mengembangkan sistem penjualan  

online. 

3.3.3.  Solusi Atas Masalah yang Ditemukan 
Dari permasalahan di atas, untuk mendapatkan solusi untuk 

permasalahan yang dihadapi oleh pada awal kerja magang dimulai dengan 

mencari informasi dengan metode sebagai berikut. 
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1. Metode studi pustaka dimana tujuan untuk mendapatkan pengertian 

secara teori dan referensi saat merancang dan membangun sistem 

penjualan online dengan cara mempelajari buku-buku, literatur dan 

media elektronik maupun cetak. 

2. Teknik wawancara dimana mengumpulkan data dengan cara tanya 

jawab dari pihak terkait mengenai kebutuhan yang dibutuhkan dan 

tujuan pembuatan sistem penjualan  online. 

3. Teknik observasi dimana untuk mengumpulkan data secara langsung 

dengan cara pengamatan secara langsung dan analisa dalam jangka 

waktu tertentu, dengan mencatat semua data yang dibutuhkan. 

 Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Langkah berikutnya 

adalah mengunakan tahap analisis design sistem sebagai berikut. 

1. Identifikasi Kebutuhan Data dan Informasi 

Terdapat identifikasi dibagi menjadi dua sebagai berikut 

a. Identifikasi data adalah data-data yang digunakan untuk 

menghasilkan informasi yang berupa laporan sebagai contoh data 

barang, data pelanggan dan data pemesanan. 

b. Identifikasi informasi adalah laporan-laporan yang nanti akan 

dihasilkan dari data-data yang tersedia sebagai contoh laporan 

barang, laporan pesanan, laporan pembayaran dan laporan 

pengiriman. 

2. Memahami kerja sistem dimana  dapat mempelajari secara detail 

bagaimana sistem  yang ada berjalan. 
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3.  Tahap Analisis sistem umtuk menganalisa kelemahan-kelemahan 

sistem yang sekiranya perlu untuk diberikan perhatian. 

4. Penyusunan Laporan melaporkan hasil analisis yang isinya meluruskan 

pengertian yang salah mengenai apa yang telah ditemukan dalam 

menganalisis tetapi tidak sesuai menurut manajemen. 

 Pada tahap selanjutnya membuat alat bantu untuk analisis sistem seperti  

Context diagram, Data Flow Diagram (DFD), ERD dan struktur tabel. Alat 

bantu tersebut dapat digunakan sebagai dokumentasi agar dapat membantu 

pengembang lain mengembangkan Sistem penjualan  online JP Multindo. 

Context diagram, Data Flow Diagram (DFD) memberikan gambaran 

batasan masalah sejauh mana sistem dapat dikembangkan dan ERD 

menunjukan relasi hubungan antar tabel dan struktur tabel menunjukan tabel 

pada database yang sebagai basis data pada sistem. Setelah merancang dan 

membangun kemudian dilanjutkan tahap implementasi yaitu menerapkan 

sistem dan uji coba membuat laporan dengan mencatat bug atau kesalahan 

dan membuat histori pada perubahan sistem. Di tahap terakhir presentasi 

dimana telah menemukan solusi yang kemudian dipertunjukkan kepada 

pihak terkait dilengkapi dengan dokumentasi pembuatan sistem penjualan  

online.
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