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BAB III 

METODE DAN PERANCANGAN APLIKASI 

3.1 Metode Penelitian 

 Pengembangan dari metodologi penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Studi Kasus 

 Studi kasus dilakukan untuk mempelajari proses bisnis dari online shop 

Gemix Shop. Proses ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan 

pihak pemilik toko online tersebut, yaitu Kevin Yap. Wawancara langsung dengan 

pemilik dari online shop tersebut bertujuan untuk mendapatkan data mengenai 

pelanggannya. Hasil wawancara berguna untuk membangun website yang sesuai 

dengan keinginan pelanggan dan juga proses bisnis Gemix Shop. 

2. Studi Literatur 

 Studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang 

berhubungan dengan perancangan website yang baik, dan juga algoritma Greedy. 

Proses ini dilakukan untuk mempermudah dalam pembangunan website Gemix 

Shop. 

3. Analisis Kebutuhan 

 Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi segala sesuatu yang 

dibutuhkan oleh sistem. Proses ini mencakup pendefinisian functional 

requirement dan non-functional requirement website online Gemix Shop. 

 Functional requirement yang telah didefinisikan dapat dijabarkan sebagai 

berikut.
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Tabel 3.1 Daftar Functional Requirement 

# Functional Requirement 

1 Menampilkan informasi – informasi yang berhubungan dengan website 

2 Setiap jenis produk memiliki halaman tersendiri 

3 Membuat fitur otomatisasi pembentukan paket berdasarkan value ataupun 

rupiah 

4 Menyediakan fitur CMS (Content Management System) 

5 Menyediakan fitur Order 

6 Menyediakan fitur pembacaan item melalui file CSV 

7 Menyediakan fitur menampilkan keuntungan penjualan 

8 Menyediakan fitur edit profile 

9 Menampilkan news atau berita seputar Gemix Shop 

10 Menyediakan fitur register dan login 

  

 Sedangkan non-functional requirement yang telah didefinisikan dapat 

dijabarkan sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Daftar Non-Functional Requirement 

# Non-Functional Requirement 

1 Tampilan website yang menarik 

2 Membuat website yang informatif 

3 Pembentukan paket item yang mendekati spesifikasi user 

4 Memberikan kemudahan user dalam bertransaksi 

5 Memberikan kemudahan admin dalam mengatur toko 

 

4. Perancangan Sistem 

 Perancangan sistem diawali dengan merancang struktur dan antarmuka 

pengguna berdasarkan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Antarmuka 

website Gemix Shop dirancang dan dibuat untuk dapat menarik perhatian 

pengunjung untuk berbelanja pada website tersebut dan juga mempermudah user 

maupun admin dalam menjalankan aktifitas jual beli barang. Dokumentasi 

perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), 

Sitemap, Flowchart, Entity Relationship Diagram, Database Schema, dan 

perancangan antarmuka pengguna. 
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5. Pemrogramman Sistem 

 Setelah dilakukan perancangan sistem, tahap selanjutnya adalah membangun 

website dengan mengimplementasikan rancangan antarmuka kedalam bentuk 

HTML, CSS, dan Javascript. Sistem website dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrogramman PHP serta menggunakan beberapa library yang dibutuhkan untuk 

memperkaya fitur yang terdapat pada website Gemix Shop. Data yang dibutuhkan 

pada website Gemix Shop akan disimpan kedalam database MySQL. 

6. Testing dan Debugging 

 Testing bertujuan untuk menguji apakah sistem yang telah dirancang dan 

dibangun sudah berfungsi sesuai dengan yang diinginkan seperti  yang terdapat 

pada user requirement. Testing dilakukan dengan membandingkan hasil 

perhitungan algoritma Greedy secara manual dengan hasil perhitungan algoritma 

Greedy yang dikeluarkan oleh sistem. Apabila terjadi kesalahan perhitungan maka 

akan langsung dilakukan pembetulan. 

7. Evaluasi 

 Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kesuksesan sistem yang telah 

dibangun dengan membagikan kuesioner kepada beberapa pelanggan , 

pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner menggunakan konsep EUCS.   
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3.2 Perancangan Sistem 

 Model dari perancangan sistem ini adalah model procedural, sehingga 

diagram yang dibuat adalah DFD (Data Flow Diagram), Sitemap, Flowchart, 

Entity Relationship Diagram (ERD), Database Schema, struktur tabel database, 

dan perancangan antarmuka pengguna.  

3.2.1 Data Flow Diagram (DFD) 

 Data Flow Diagram menggambarkan alur data berjalan dalam website 

Gemix Shop. Entitas visitor memberikan masukan data berupa data register 

visitor data ini akan diproses oleh sistem sehingga visitor dapat menjadi member. 

Sistem akan memberikan output kepada visitor berupa data informasi news visitor 

dan data informasi toko visitor. Entitas member memiliki data akun masing-

masing sehingga member akan memberikan masukan data berupa data login 

member untuk dapat login pada website. Sistem akan memberikan output berupa 

data informasi news dan data informasi toko member sehingga member dapat 

melihat news dan juga barang yang dijual di website. Pada website ini member 

dapat melihat halaman profil member. Sistem akan memberikan output berupa 

data member tersebut. Pada halaman ini, member dapat merubah informasi 

akunnya dengan memberikan masukan data berupa data akun member dan data 

password member. Sistem akan memproses data tersebut dan kemudian 

menyimpan perubahan data tersebut pada database, yaitu pada tabel user. 

Member dapat melakukan transaksi pembelian barang satuan dan juga pembelian 

barang paket yang dibuat oleh sistem. Member memberikan data berupa data 

pembelian barang member untuk melakukan pembelian barang satuan dan 

memberikan masukan data pembelian paket member untuk melakukan pembelian 
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barang paket. Sistem akan memberikan output berupa data paket member dan data 

detil barang dibeli member. Dalam melakukan transaksi pembelian ini, member 

juga memberikan masukan data berupa data pembayaran member yang berisi 

informasi  pembayaran yang dilakukan oleh member. Setelah transaksi pembelian 

selesai, sistem akan memberikan output berupa data barang dibeli member.
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Gambar 3.1 DFD Level 0
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 Entitas admin memiliki alur data berjalan yang mirip dengan member, 

hanya saja admin memiliki lebih banyak alur data karena admin memiliki lebih 

banyak fitur daripada member.  Admin juga dapat login dengan memberikan 

masukan berupa data login admin. Sistem akan memberikan output berupa data 

informasi news admin dan data informasi toko admin. Admin juga dapat melihat 

halaman profil admin, sistem akan memberikan output berupa data admin yang 

menampilkan informasi mengenai data akun admin tersebut. Admin dapat 

melakukan perubahan data akunnya dengan memberikan masukan berupa data 

akun admin dan data password admin. Sistem akan memproses data tersebut dan 

kemudian menyimpan perubahan data tersebut pada database, yaitu pada tabel 

user. Admin memiliki akses untuk melihat dan merubah data user (admin maupun 

member yang terdaftar). Sistem memberikan output berupa data member admin, 

jika admin ingin merubah informasi user, admin memberikan masukan berupa 

data akun member admin. Admin dapat melakukan transaksi pembelian barang 

satuan maupun pembelian barang paket yang dibuat oleh sistem. Admin 

memberikan data berupa data pembelian barang admin untuk melakukan 

pembelian barang satuan dan memberikan masukan data pembelian paket admin 

untuk melakukan pembelian barang paket. Sistem akan memberikan output 

berupa data paket admin dan data detil barang dibeli admin. Dalam melakukan 

transaksi pembelian ini, admin juga memberikan masukan data berupa data 

pembayaran admin yang berisi informasi  pembayaran yang dilakukan oleh admin. 

Setelah transaksi pembelian selesai, sistem akan memberikan output berupa data 

barang dibeli admin, data barang dibeli member admin Entitas admin memiliki 

fitur untuk melihat seluruh histori transaksi pada website Gemix Shop. Sistem 
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akan memberikan output berupa data transaksi penjualan kepada admin. Entitas 

admin juga memiliki fitur untuk mengatur toko. Pada halaman pengaturan toko, 

sistem akan memberikan output berupa data detil toko dan admin akan 

memberikan masukan berupa data toko admin dan juga data news admin, data 

rate item promo, data rate item vp. Pada alur data ini juga terdapat entitas 

VPGAME yang memberikan masukan data ke sistem yaitu, data barang. Data 

barang tersebut kemudian diproses dan disimpan ke dalam database yaitu, pada 

tabel item. 

 Sistem web penjualan barang game online ini terdiri dari 8 proses. Proses-

proses ini ditunjukkan dalam Data Flow Diagram Level 1 pada Gambar 3.2. 

Proses register berfungsi untuk mendaftarkan visitor untuk menjadi member. 

Visitor memberikan masukan data register visitor, setelah melalui proses register 

data tersebut disimpan dalam tabel user. User yang sudah memiliki akun dapat 

melakukan proses login. Dalam hal ini entitas yang dapat melakukan login adalah 

admin dan member. Member akan memberikan masukan data login member dan 

admin akan memberikan masukan berupa data login admin. Setelah melalui 

proses login, maka data pengguna yang sedang login tersebut akan disimpan pada 

session yang berguna untuk mengetahui user siapa yang sedang melakukan 

aktivitas pada halaman web tersebut dan melakukan segala aktivitas sebagai user 

tersebut. Proses pengaturan akun dapat diakses oleh user yang sudah login. Untuk 

entitas member, hanya dapat melakukan pengaturan akun untuk akunnya sendiri, 

jika admin yang melakukan pengaturan akun, admin dapat melakukan pengaturan 

akun untuk akunnya sendiri dan juga seluruh akun yang terdaftar. Pada proses 

pengaturan akun ini, user dapat melakukan perubahan informasi akun dan juga 
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melakukan perubahan password. Pada proses pembelian paket barang, user dapat 

membuat paket barang secara otomatis sesuai dengan target total nilai barang 

maupun target total harga yang diinginkan. User dapat menentukan juga nilai 

minimal dari setiap barang yang akan dimasukkan ke dalam paket barang tersebut. 

Pembuatan paket barang ini menggunakan Algoritma Greedy. Paket barang yang 

terbentuk bisa saja tidak sama persis dengan target total nilai barang maupun 

target total harga yang diinginkan user, tetapi hasil dari pembentukan paket 

barang ini akan memberikan nilai yang mendekati sesuai dengan nilai barang yang 

ada pada inventory Gemix Shop. Proses pembelian barang merupakan sebuah 

proses yang membuat order atau transaksi. Dimana order ini dapat berasal dari 

pembelian paket barang, pembelian barang satuan, maupun kedua pembelian 

barang tersebut. Pada proses pembelian ini, Proses pengaturan toko hanya dapat 

diakses oleh user yang memiliki role sebagai admin. Admin dapat merubah 

informasi / data mengenai suatu barang yaitu, dengan memberikan masukan 

berupa data toko, admin juga dapat melihat data barang yang ada pada Gemix 

Shop, sistem akan memberikan output kepada admin berupa data detil toko. Pada 

proses ini, admin dapat mengatur news pada website dengan memberikan 

masukan data news admin. Proses menampilkan informasi news memperoleh data 

news dari proses pengaturan toko. Proses ini memberikan output berupa data 

informasi news kepada entitas member, data informasi news visitor kepada entitas 

visitor, dan data informasi news admin kepada entitas admin. Admin juga dapat 

menentukan harga jual dan harga beli barang vp dan barang promo dengan 

memberikan data berupa data rate barang vp dan data rate barang promo. 

Terdapat juga proses menampilkan informasi toko, proses ini menerima input 
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berupa data toko dari proses pengaturan toko dan memberikan output berupa data 

informasi toko member, data informasi toko visitor, dan data informasi toko 

admin.
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Gambar 3.2 DFD Level 1 
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Gambar 3.3 DFD Level 2 Register 

 Proses register terdiri dari 2 proses seperti yang dijabarkan dalam Data 

Flow Diagram Level 2 pada Gambar 3.3. Visitor memberikan data register visitor 

dan data akan diproses pada proses memeriksa data register visitor. Proses ini 

akan memeriksa apakah data register visitor tersebut sudah ada atau belum pada 

tabel user, sehingga memerlukan data user yang didapatkan dari tabel user. Proses 

memeriksa data register visitor akan memberikan data berupa data register valid 

untuk diproses oleh proses menyimpan data register. Proses menyimpan data 

register akan memberikan data berupa data register untuk disimpan pada tabel 

user. Proses ini juga memberikan data kepada proses login berupa data user 

terdaftar. 
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Gambar 3.4 DFD Level 2 Login 

 Proses login terdiri dari 2 proses seperti yang dijabarkan dalam Data Flow 

Diagram Level 2 pada Gambar 3.4. Proses memeriksa data login menerima input 

berupa data user terdaftar dari proses register, data user tersimpan dari tabel user, 

data login member dari entitas member, data login admin dari entitas admin. 

Proses ini bertujuan untuk memeriksa apakah data login yang diberikan oleh 

admin dan member valid atau tidak, sehingga dibutuhkan input data user terdaftar 

dan data user tersimpan untuk memeriksanya. Proses memeriksa data login 

memberikan output berupa data login valid kepada proses membuat session. 

Proses ini akan memberikan output berupa data user login kepada proses 

pengaturan akun dan data pengguna aktif disimpan dalam session.  
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Gambar 3.5 DFD Level 2 Pengaturan Akun 

 Proses pengaturan akun terdiri dari 3 proses seperti yang dijabarkan dalam 

Data Flow Diagram Level 2 pada Gambar 3.5. Proses menampilkan informasi 

user menerima input berupa data user login dari proses login untuk dapat 

mengetahui user siapa yang sedang melakukan login. Tabel user menyediakan 

data user ditampilkan untuk proses menampilkan informasi user. Proses ini 

memberikan output berupa data member kepada entitas member dan data admin 

kepada entitas admin. Proses merubah informasi akun mendapatkan input data 

berupa data user yang login dari proses menampilkan informasi user. Entitas 

admin memberikan input kepada proses merubah informasi akun berupa data akun 

member, entitas admin juga memberikan input berupa data akun admin. Entitas 

admin dapat melakukan perubahan informasi bagi semua user yang terdaftar pada 

tabel user, sehingga entitas admin juga memberikan input berupa data akun 

Rancang Bangun Website..., Maria Devina, FTI UMN, 2018



31 

 

member admin. Proses merubah informasi akun menghasilkan data user baru yang 

disimpan dalam tabel user, dan memberikan data berupa data user baru 

ditampilkan kepada proses menampilkan informasi user sehingga informasi user 

yang ditampilkan pada proses tersebut adalah informasi atau data yang terbaru. Di 

dalam proses pengaturan akun juga terdapat proses merubah password. Proses ini 

menerima input berupa data user aktif dari proses menampilkan informasi user 

untuk mengetahui user siapa yang ingin merubah passwordnya, data password 

member dari entitas member, data password admin dari entitas admin. Proses 

merubah password akan memberika output berupa data password yang baru dan 

disimpan dalam tabel user. Proses ini juga memberikan data informasi user 

kepada proses pembelian paket barang. 

 

Gambar 3.6 DFD Level 3 Pengaturan Akun 
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 Proses merubah password terdiri dari 3 proses seperti yang dijabarkan 

dalam Data Flow Diagram Level 3 pada Gambar 3.6. Proses memasukkan 

password baru dan lama menerima input berupa data password member dari 

entitas member dan data password admin dari entitas admin, dan juga data user 

aktif dari proses menampilkan informasi user untuk dapat mengetahui user mana 

yang sedang melakukan login. Proses memeriksa password lama mendapatkan 

input data dari proses memasukkan password baru dan lama berupa data 

password. Untuk dapat memeriksa data password lama diperlukan juga input data 

berupa data password tersimpan yang didapatkan dari tabel user. Proses 

memeriksa password lama memberikan output berupa data password baru untuk 

diproses pada proses menyimpan password baru. Proses menyimpan password 

baru akan menghasilkan data berupa data password yang baru dan disimpan pada 

tabel user. Proses ini juga memberikan data berupa data informasi user kepada 

proses pembelian paket barang. 
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Gambar 3. 7 DFD Level 2 Pembelian Paket Barang 

 Proses pembelian paket barang terdiri dari 2 proses seperti yang dijabarkan 

dalam Data Flow Diagram Level 2 pada Gambar 3.7. Proses pembentukan paket 

barang dengan algoritma greedy mendapatkan input data berupa data informasi 

user dari proses pengaturan akun sehingga dapat mengetahui user siapa yang 

sedang login. Entitas member memberikan data berupa data pembelian paket 

member dan entitas admin memberikan data berupa data pembelian paket admin. 

Proses pembentukkan paket barang dengan algoritma greedy juga mendapatkan 

input data berupa data barang vp yang berasal dari tabel item. Setelah data 

tersebut diproses, maka akan menghasilkan output berupa data paket dibuat yang 

disimpan dalam tabel shopping cart, dan data paket terbentuk untuk diproses pada 

proses menampilkan paket barang terbentuk. 
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Gambar 3.8 DFD Level 3 Pembentukan Paket Barang dengan Algoritma Greedy 

 Proses pembentukan paket barang dengan algoritma greedy terdiri dari 5 

proses seperti yang dijabarkan dalam Data Flow Diagram Level 3 Pembentukan 

paket barang dengan algoritma greedy pada Gambar 3.8. Proses mengubah data ke 

dalam bentuk array menerima data berupa data barang vp yang diperoleh dari 

tabel item, dan data informasi user dari proses pengaturan akun untuk mengetahui 

user siapa yang sedang aktif. Proses mengubah data ke dalam bentuk array 
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memberikan data berupa data array barang paket ke proses pemeriksaan nilai 

minimal barang. Proses pemeriksaan nilai minimal barang juga mendapatkan 

input berupa data pembelian paket member dari entitas member, data pembelian 

barang admin dari entitas admin. Proses ini menghasilkan data berupa data barang 

valid untuk diproses oleh proses memasukkan barang ke temp. Proses 

memasukkan barang ke temp menghasilkan output berupa data barang pada temp 

dan memberikannya ke proses pemeriksaaan kapasitas variabel temp. Proses 

pemeriksaan kapasitas variabel temp memberikan data berupa data barang yang 

dipilih ke proses menghapus data barang pada array. Proses menghapus data 

barang pada array menghasilkan data berupa data paket dibuat dan disimpan 

dalam tabel shopping cart. Proses ini juga memberikan data berupa data paket 

terbentuk ke proses menampilkan paket barang terbentuk. 
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Gambar 3.9 DFD Level 2 Pembelian Barang 

 Proses pembelian barang terdiri dari 5 proses seperti yang dijabarkan 

dalam Data Flow Diagram Level 2 pada Gambar 3.9. Proses menambahkan 

barang ke shopping cart mendapatkan input berupa data barang paket dari proses 

pembelian paket barang, data pembelian barang member dari entitas member, data 

pembelian barang admin dari entitas admin. Proses ini menghasilkan data berupa 

data barang dipilih dan disimpan dalam cart. Proses ini juga memberikan data 

berupa data barang pada cart untuk diproses oleh proses transaksi pembelian 
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barang. Proses transaksi pembelian barang digunakan untuk membuat suatu 

transaksi pembelian barang pada website Gemix Shop. Proses ini juga 

mendapatkan input berupa data stok barang dari tabel item. Proses ini memberikan 

output berupa data detil barang dibeli member kepada entitas member, data detil 

barang dibeli admin kepada entitas admin, dan data barang yang ingin dibayar 

kepada proses pembayaran. Proses pembayaran juga menerima input berupa data 

pembayaran member dari entitas member, data pembayaran admin dari entitas 

admin. Proses ini menghasilkan data berupa detil pembayaran dan disimpan dalam 

tabel order detail. Proses pembayaran menghasilkan data berupa data pembayaran 

untuk diproses oleh proses persetujuan pembelian. Proses persetujuan pembelian 

mendapatkan input berupa data detil pembayaran transaksi dari tabel order detail, 

data persetujuan admin untuk menandakan bahwa pembayaran untuk transaksi 

pembelian sudah disetujui oleh admin. Proses ini menghasilkan data berupa data 

persetujuan transaksi yang disimpan pada tabel order, data pembelian untuk 

diproses oleh proses pembuatan histori transaksi. Proses pembuatan histori 

transaksi menghasilkan output berupa data transaksi berhasil yang disimpan pada 

tabel order, data barang dibeli member kepada entitas member, data barang dibeli 

admin ke entitas admin, data transaksi penjualan kepada entitas admin, dan data 

stok barang dibeli untuk diproses oleh proses pengaturan toko. 
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Gambar 3.10 DFD Level 3 Transaksi Pembelian Barang 

 Proses transaksi pembelian barang terdiri dari 4 proses seperti yang 

dijabarkan dalam Data Flow Diagram Level 3 pada Gambar 3.10. Proses 

permintaan transaksi pembelian menerima input berupa data barang pada cart dari 

proses menambahkan barang ke shopping cart. Proses ini menghasilkan output 

berupa data barang yang akan dibeli untuk diproses oleh proses pengecekan stok 

barang. Proses pengecekan stok barang juga menerima input berupa data stok 

barang dari tabel item, dan menghasilkan output berupa data barang dibeli valid 

untuk diproses oleh proses pembuatan transaksi pembelian. Proses pembuatan 

transaksi pembelian menghasilkan data berupa data transaksi pembelian yang 

disimpan pada tabel order, data detil barang dibeli member kepada entitas member, 

data detil barang dibeli admin kepada entitas admin, data detil barang dibeli 

member admin kepada entitas admin, data jumlah barang dibeli untuk diproses 
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oleh proses pengurangan stok barang. Proses pengurangan stok barang 

menghasilkan data berupa data pengurangan stok dan disimpan pada tabel item, 

serta data barang yang ingin dibayar kepada proses pembayaran. 

 

Gambar 3.11 DFD Level 3 Pembayaran 

 Proses pembayaran terdiri dari 3 proses seperti yang dijabarkan dalam 

Data Flow Diagram Level 3 pada Gambar 3.11. Proses permintaan pembayaran 

menerima input berupa data barang yang ingin dibayar dari proses transaksi 

pembelian barang. Proses menampilkan halaman pembayaran menerima input 

berupa data barang dibeli yang berasal dari proses permintaan pembayaran, 

setelah itu proses menampilkan halaman pembayaran menghasilkan output berupa 

data detil pembelian untuk digunakan oleh proses mengisi form pembayaran. 
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Proses mengisi form pembayaran juga menerima input berupa data pembayaran 

member dari entitas member, dan data pembayaran admin dari entitas admin. 

Proses ini menghasilkan  data berupa data detil pembayaran dan disimpan pada 

tabel order detail. Proses mengisi form pembayaran menghasilkan output berupa 

data pembayaran yang dikirim ke proses persetujuan pembelian. 

 

Gambar 3.12 DFD Level 2 Pengaturan Toko 

 Proses pengaturan toko terdiri dari 4 proses seperti yang dijabarkan dalam 

Data Flow Diagram Level 2 pada Gambar 3.12.  Proses menampilkan halaman 

admin menerima input berupa data news admin dari entitas admin, data toko 

admin dari entitas admin, data rate barang promo dan data rate barang vp dari 

entitas admin. Proses ini menghasilkan output berupa data news dimasukkan 

kepada proses pengaturan news, dan data barang admin kepada proses pengaturan 

barang. Proses pengaturan news menghasilkan output berupa data news baru 

untuk diproses oleh proses menyimpan perubahan data. Proses pengaturan barang 

juga menerima data barang yang diberikan oleh entitas VPGAME, dan data stok 
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barang dari proses pembelian barang. Proses pengaturan barang memberikan 

output berupa data barang baru untuk diproses oleh proses menyimpan perubahan 

data.  Proses menyimpan perubahan data menghasilkan data berupa data news 

disimpan yang disimpan dalam tabel news,  data barang disimpan yang disimpan 

dalam tabel item, data news kepada proses menampilkan informasi news, dan data 

toko kepada proses menampilkan informasi toko. 

3.2.3 Sitemap 

 

Gambar 3.13 Sitemap Website Untuk Visitor 

Gambar 3.13 menunjukkan struktur menu yang dapat diakses oleh visitor. 

Saat pertama kali membuka website Gemix Shop, visitor berada pada halaman 

home, dalam halaman home tersebut visitor dapat melihat about atau keterangan 

mengenai Gemix Shop, our products yang menampilkan produk atau barang yang 

dijual oleh Gemix Shop, Hot Deals akan mengarahkan visitor pada halaman 

barang promo, testimonials yang menampilkan testimoni pelanggan, contact 

menampilkan contact untuk menghubungi Gemix Shop seperti email, Line, 

Facebook, dll. Faq untuk melihat pertanyaan umum mengenai Gemix Shop dan 
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jawabannya, pada halaman ini visitor dapat melakukan register, melihat isi 

shopping cart-nya dan melihat barang yang dijual oleh Gemix Shop seperti 

barang VPGAME, voucher game online, barang DOTA, dan barang yang sedang 

promo.
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Gambar 3.14 Sitemap Website Untuk Member
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Gambar 3.14 menunjukkan struktur menu yang dapat diakses oleh member. 

Saat pertama kali membuka website Gemix Shop dan kemudian melakukan login, 

member berada pada halaman home, dalam halaman home tersebut member dapat 

melihat about atau keterangan mengenai Gemix Shop, our products yang 

menampilkan produk atau barang yang dijual oleh Gemix Shop, Hot Deals akan 

mengarahkan member pada halaman barang promo, testimonials yang 

menampilkan testimoni pelanggan, contact menampilkan contact untuk 

menhubungi Gemix Shop seperti email, Line, Facebook, dll. Faq untuk melihat 

pertanyaan umum mengenai Gemix Shop dan jawabannya. Setelah melakukan 

login, member juga dapat mengakses menu cart, my profile, dan shop. Pada menu 

my profile, member dapat mengakses menu edit profile untuk merubah informasi 

akun, pending order untuk melihat transaksi yang sudah dibuat tetapi belum 

melakukan pembayaran, waiting order untuk melihat trasaksi yang sudah dibuat 

dan sudah dibayarkan tetapi belum di konfirmasi atau disetujui oleh admin, dan 

juga member dapat melihat riwayat transaksi yang pernah dilakukannya. Pada 

menu pending order, member dapat melakukan pembayaran. Saat mengakses 

menu pending order, waiting order, dan history, member dapat megakses menu 

detail order untuk melihat detil dari order tersebut. Sedangkan pada menu shop, 

member dapat melihat barang yang dijual oleh Gemix Shop, seperti barang 

VPGAME, barang DOTA, voucher game, barang paket, dan barang promo.
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Gambar 3.15 Sitemap Website Untuk Admin
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Gambar 3.35 menunjukkan struktur menu yang dapat diakses oleh admin. 

Saat pertama kali membuka website Gemix Shop dan kemudian melakukan login, 

admin berada pada halaman home, dalam halaman home tersebut admin dapat 

melihat about atau keterangan mengenai Gemix Shop, our products yang 

menampilkan produk atau barang yang dijual oleh Gemix Shop, Hot Deals akan 

mengarahkan admin pada halaman barang promo, testimonials yang menampilkan 

testimoni pelanggan, contact menampilkan contact untuk menhubungi Gemix 

Shop seperti email, Line, Facebook, dll. Faq untuk melihat pertanyaan umum 

mengenai Gemix Shop dan jawabannya. Setelah melakukan login, admin juga 

dapat mengakses menu cart, my profile, dan shop. Pada menu my profile, admin 

dapat mengakses menu edit profile untuk merubah informasi akun, pengaturan 

toko, pengaturan order, melihat keuntungan, dan melihat order yang dibuat oleh 

admin itu sendiri. Dalam menu pengaturan toko terdapat menu pengaturan barang 

dan pengaturan news. Pada menu pengaturan barang, admin memiliki akses untuk 

melakukan penambahan barang baru, penambahan barang promo, penghapusan 

barang  promo, penghapusan barang, merubah informasi barang dimana admin 

akan di arahkan ke menu edit item, merubah harga barang VPGAME, merubah 

harga barang promo, dan perbaharui barang VPGAME. Pada menu pengaturan 

news, admin memiliki akses untuk melakukan penambahan dan perubahan news 

dimana admin akan di arahkan ke menu edit news.Pada menu pengaturan order 

admin dapat mengakses menu confirmed order list untuk dapat melihat transaksi 

apa saja yang sudah terbuat tetapi belum dilakukan pembayaran untuk transaksi 

tersebut, menu paid order list untuk melihat list transaksi yang sudah terbuat dan 

juga sudah dilakukan pembayaran untuk transaksi tersebut. Admin juga dapat 
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mengakses menu my profit untuk melihat semua riwayat transaksi dan keuntungan 

yang diperoleh Gemix Shop. Sedangkan pada menu shop, admin dapat melihat 

barang yang dijual oleh Gemix Shop, seperti barang VPGAME, barang DOTA, 

voucher game, barang paket, dan barang promo. Pada menu my order, admin juga 

dapat mengakses menu pending order untuk melihat transaksi yang sudah dibuat 

tetapi belum melakukan pembayaran, waiting order untuk melihat trasaksi yang 

sudah dibuat dan sudah dibayarkan tetapi belum di konfirmasi atau disetujui oleh 

admin, dan juga member dapat melihat riwayat transaksi yang pernah 

dilakukannya. Pada menu pending order, member dapat melakukan pembayaran. 

Saat mengakses menu pending order, waiting order, dan history, member dapat 

megakses menu detail order untuk melihat detil dari order tersebut. sedangkan 

pada menu shop, member dapat melihat barang yang dijual oleh Gemix Shop, 

seperti barang VPGAME, barang DOTA, voucher game, barang paket, dan barang 

promo. 

 3.2.3 Flowchart 
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Gambar 3.16 Flowchart Untuk Admin
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Gambar 3.16 menunjukkan alur dari proses Gemix Shop secara 

keseluruhan untuk admin seperti yang ditunjukkan pada DFD Level 1 seperti 

Gambar 3.2, dimulai dari halaman home website Gemix Shop, pada halaman ini 

admin dapat  melakukan login, akun admin memiliki akses pada semua menu. 

Setelah login berhasil, admin dapat melakukan pembelian barang pada menu shop, 

melakukan pengaturan akun, melihat isi shopping cart, dan melihat informasi 

news. 

Disaat admin mengakses halaman pengaturan akun, akan tertampil 

informasi mengenai akun admin tersebut. Pada halaman ini, terdapat panel 

khsusus untuk admin yang digunakan untuk mengakses semua fitur pada website 

Gemix Shop. Pada panel pengaturan akun, admin dapat melihat informasi akun 

dan melakukan pengaturan bagi akunnya sendiri, dan juga terdapat panel 

pengaturan akun member yang digunakan untuk melihat informasi akun dan 

melakukan pengaturan akun bagi seluruh user yang terdaftar pada website Gemix 

Shop. Pada panel pengaturan  transaksi, admin dapat melihat seluruh transaksi 

pembelian yang ada pada website Gemix Shop, mulai dari transaksi ditunda 

(belum dilakukan pembayaran oleh user yang bersangkutan), transaksi dibayar 

(transaksi yang sudah dibayar oleh user bersangkutan, tetapi pembayaran belum di 

konfirmasi atau disetujui oleh admin), dan histori transaksi keseluruhan (transaksi 

yang sudah benar-benar selesai). Terdapat panel pengaturan toko yang di 

dalamnya terdapat beberapa menu seperti penambahan barang baru, merubah 

informasi barang, menghapus barang, pembaharuan barang dari inventory 

VPGAME, membuat news baru, merubah informasi news yang terdaftar. Selain 

itu, admin juga dapat melakukan pembelian barang, dan terdapat panel transaksi 
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pembelian untuk admin dapat melihat transaksi apa saja yang dilakukan oleh 

dirinya sendiri, mulai dari transaksi ditunda, transaksi dibayar, dan histori 

transaksi yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Dalam hal pembelian barang, admin 

dapat membeli barang secara paket maupun satuan. Jika admin tidak ingin 

berbelanja, admin dapat melihat detil dari suatu barang.  

 

Gambar 3.17 Flowchart Untuk Visitor 
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 Gambar 3.17 menunjukkan alur dari proses Gemix Shop untuk visitor 

seperti yang ditunjukkan DFD Level 1 pada Gambar 3.2, dimulai dari halaman 

home website Gemix Shop, visitor dapat mendaftar menjadi member dengan cara 

melakukan regitrasi. Tetapi jika visitor tidak ingin melakukan registrasi, visitor 

dapat melihat barang-barang atau informasi toko dari Gemix Shop, akan tetapi 

visitor tidak dapat melakukan pembelian barang, saat ia ingin melakukan 

pembelian barang, maka akan langsung di arahkan untuk melakukan login. Selain 

itu, visitor dapat melihat informasi news yang ada pada website Gemix Shop. 
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Gambar 3.18 Flowchart Untuk Member 

Rancang Bangun Website..., Maria Devina, FTI UMN, 2018



53 

 

Gambar 3.18 menunjukkan alur dari proses Gemix Shop untuk member , 

dimulai dari halaman home pada website Gemix Shop seperti yang ditunjukkan 

DFD Level 1 pada Gambar 3.2, member dapat melakukan login. Setelah login 

berhasil, member dapat melihat halaman profil yang menampilkan informasi 

mengenai akun member tersebut. pada halaman ini member dapat melakukan 

pengaturan akun, dan dapat melihat transaksi pembelian yang dilakukannya, mulai 

dari transaksi ditunda, transaksi dibayar, hingga histori seluruh transaksi yang 

pernah dilakukannya. Selain itu, member dapat melakukan pembelian barang pada 

website Gemix Shop. Member dapat melihat barang-barang dan informasinya 

pada menu shop pada website Gemix Shop, member dapat melakukan pembelian 

barang secara paket barang maupun satuan. Jika ada barang yang ingin dibeli, 

member dapat menambahkan barang tersebut ke dalam shopping cart dan member 

dapat melihat isi dari shopping cartnya pada menu shopping cart. Member juga 

dapat melihat informasi news pada website Gemix Shop. 

 

Gambar 3.19 Flowchart Register 

 Gambar 3.19 menunjukkan alur dari proses register seperti yang 

ditunjukkan DFD Level 2 proses register pada Gambar 3.3, dimulai dari visitor 

membuka halaman register, visitor harus memberikan input berupa username, 

password, fullname, phone, email, photo. Proses memeriksa data register visitor 

Rancang Bangun Website..., Maria Devina, FTI UMN, 2018



54 

 

akan memeriksa apakah username yang dimasukkan oleh visitor sudah terdapat 

pada tabel user atau belum. Jika ada data yang sama atau username yang 

dimasukkan sudah terdapat pada tabel user, maka berarti proses register gagal dan 

akan di redirect kembali ke halaman register. Jika data username yang diinput 

tidak sama atau tidak terdapat pada tabel user  maka artinya proses register 

berhasil, data yang diinput oleh visitor kemudian akan disimpan dalam tabel user. 

 

Gambar 3.20 Flowchart Login 

 Gambar 3.20 menunjukkan alur dari proses login seperti yang ditunjukkan 

DFD Level 2 proses login pada Gambar 3.4, dimulai dari user membuka halaman 

login, user harus memberikan input berupa username dan password. Kemudian, 

username dan password yang diinput akan diperiksa pada proses memeriksa data 

login apakah data yang diinput sudah sesuai dengan data yang tersimpan dalam 

tabel user atau belum. Jika data yang diinput valid atau benar, maka data user 

yang login tersebut akan disimpan pada sebuah tempat penyimpanan berupa 

session, sehingga terdapat proses membuat session. Jika data yang diinput oleh 

user tidak valid atau salah, maka proses login akan gagal. 
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Gambar 3.21 Flowchart Pengaturan Akun 

 Gambar 3.21 menunjukkan alur dari proses pengaturan akun seperti yang 

ditunjukkan DFD Level 2 proses pengaturan akun pada Gambar 3.5, dimulai dari 

menampilkan halaman informasi user, dimana proses ini membutuhkan data / 

informasi mengenai user tersebut dari tabel user. Jika user tidak ingin melakukan 

pengaturan akun, maka proses selesai. Jika user ingin melakukan pengaturan akun, 
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maka user akan di redirect ke halaman pengaturan akun. Pada halaman ini, 

terdapat 2 jenis pengaturan yang dapat dilakukan oleh user, user dapat merubah 

informasi akun, dimana dibutuhkan input berupa phone, email, photo. Kemudian 

perubahan tersebut akan disimpan pada tabel user dan user akan di redirect 

kembali ke halaman pengaturan akun. Jika user ingin merubah password, user 

harus memberikan input berupa password lama dan password baru yang 

diinginkannya seperti yang ditunjukkan DFD Level 3 proses pengaturan akun 

pada Gambar 3.6. Proses memeriksa password lama akan memeriksa apakah 

password lama yag dimasukkan sudah sama atau sesuai dengan password yang 

terdapat pada tabel user. Jika password lama valid atau benar, maka password 

baru akan disimpan pada tabel user dan memunculkan notifikasi bahwa user 

tersebut telah sukses merubah password. Sebaliknya, jika password lama tidak 

valid atau salah maka akan memunculkan notifikasi bahwa user tersebut gagal 

untuk merubah password, dan kemudian di redirect ke halaman pengaturan akun. 

Jika user tersebut tidak ingin merubah informasi akun maupun merubah password, 

maka proses pengaturan akun selesai. 

 

Gambar 3.22 Flowchart Pembelian Paket Barang 
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 Gambar 3.22 menunjukkan alur dari proses pembelian paket barang seperti 

yang ditunjukkan DFD Level 2 proses pembelian paket barang pada Gambar 3.7, 

dimulai dari user memasukkan input berupa total nilai yang diinginkan, minimal 

nilai barang, dan jumlah minimal barang. Kemudian, proses pembetukkan paket 

barang dengan algoritma greedy akan menghasilkan sebuah paket barang yang 

terbentuk dengan kriteria yang mendekati input yang diberikan. Terdapat proses 

untuk menampilkan paket barang terbentuk dan menyimpannya dalam tabel 

shopping cart. Setelah paket barang ditampilkan user dapat memilih apakah ingin 

memasukkan paket barang tersebut ke dalam shopping cart. Jika user memilih 

untuk memasukkannya, maka proses masukkan shopping cart akan memasukkan 

paket barang terbentuk terebut ke dalam shopping cart, sehingga data paket 

barang akan disimpan secara temporary pada sebuah penyimpanan, yaitu cart. 

Jika user tidak memilih untuk memasukkan ke shopping cart, maka user dapat 

memilih untuk batalkan paket barang terbentuk atau hapus paket barang yang 

tertampil. Jika user memilih untuk melakukan pembatalan tersebut, maka sistem 

akan melakukan penghapusan paket barang terbentuk, sehingga paket barang 

terbentuk pada tabel shopping cart akan dihapus.  
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Gambar 3.23 Flowchart Algoritma Greedy 

 Gambar 3.23 menunjukkan alur proses dari algoritma Greedy seperti yang 

ditunjukkan DFD Level 3 proses pembentukan paket barang dengan algoritma 

Greedy pada Gambar 3.8, diawali dengan pengambilan data pada semua barang 

pada database, lalu data yang didapat diubah menjadi bentuk array, pada proses 

ini juga barang dengan stok lebih dari 1 akan dipecah menjadi array dengan index 

yang berbeda, bertujuan untuk memudahkan dalam menjalankan algoritma 
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Greedy. Terdapat juga pengambilan parameter yang diinput user berupa total 

value, minimal value, dan minimal jumlah barang. Parameter tersebut digunakan 

untuk memodifikasi hasil dari algoritma Greedy sesuai dengan keinginan user. 

 Algoritma ini akan terus jalan selama data pada array tidak kosong dan 

juga jumlah nilai barang yang didapat belum sama dengan jumlah nilai barang 

yang diinginkan user. Langkah selanjutnya adalah pengecekan nilai dari setiap 

barang yang ada pada array, apakah nilai barang tersebut lebih besar atau sama 

dengan minimal nilai barang yang diinginkan user, jika lebih besar atau sama 

maka barang tersebut akan diproses, jika tidak makan data barang tersebut akan 

dihapus dari array. Langkah selanjutnya adalah pengencekan total nilai barang 

ditambah dengan nilai dari barang tersebut, jika total nilai barang masih lebih 

kecil dari total nilai barang yang diinginkan user maka barang tersebut akan 

dimasukan kedalam tabel Cart. Setelah itu barang juga dihapus dari array. 

Apabila total nilai barang yang sudah ditambahkan dengan nilai dari barang 

tersebut menjadi lebih besar dari total nilai barang yang diginkan maka barang 

tersebut akan langsung dihapus dari array tanpa dimasukkan kedalam tabel Cart. 

Setelah semua barang pada array habis atau array tersebut kosong akan dilakukan 

pengecekan apakah jumlah barang yang terpilih sudah lebih besar atau sama 

dengan jumlah minimal barang yang diinputkan user, jika sudah maka proses 

pembentukan paket menggunakan algoritma Greedy selesai. Jika belum maka 

proses diatas akan diulangi dengan mengambil data barang tetapi tidak menyertai 

data n barang dengan value terbesar. Sesuai dengan berapa kali proses ini diulangi. 
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Gambar 3.24 Flowchart Pembelian Barang 

 Gambar 3.24 menunjukkan alur dari proses pembelian barang seperti yang 

ditunjukkan DFD Level 2 proses pembelian barang pada Gambar 3.9, dimulai dari 

proses menambahkan barang ke shopping cart, barang yang ditambahkan akan 

disimpan kedalam  cart. Selanjutnya terdapat proses transaksi pembelian barang 

untuk membuat sebuar order / transaksi. Kemudian, terdapat proses pembayaran 

untuk dapat melakukan pembayaran pada transaksi yang telah dibuat. Agar 

transaksi dapat terselesaikan, proses persetujuan pembelian akan menentukan 

apakah transaksi tersebut berhasil atau tidak. Admin akan melakukan pengecekan 

terhadap pembayaran yang dilakukan oleh user sesuai dengan data pembayaran 

yang tersimpan pada tabel order detail. Jika pembelian disetujui, maka akan 

terjadi proses pembuatan histori transaksi dan disimpan pada tabel order, dan 

transaksi pun selesai. Jika pembelian tidak disetujui oleh admin, yang berarti 

bahwa tidak ada pembayaran sesuai dengan data pada tabel order detail, maka 

stok barang akan ditambahkan kembali yaitu dengan menambahkan jumlah 

barang  yang terdapat pada tabel order tersebut dengan stok barang yang tersedia 

pada tabel item. Kemudian, proses hapus transaksi akan menghapus transaksi 

tersebut dari tabel order, dan proses pembelian barang selesai. 
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Gambar 3.25 Flowchart Transaksi Pembelian Barang
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 Gambar 3.25 menunjukkan alur dari proses transaksi pembelian barang 

seperti yang ditunjukkan DFD Level 3 proses transaksi pembelian barang pada 

Gambar 3.10, dimulai dari proses permintaan transaksi pembelian. Proses ini 

terjadi ketika user berada pada halaman shopping cartnya dan kemudian 

memutuskan untuk melakukan request order atau transaksi pembelian. 

Selanjutnya, terdapat proses untuk mengecek jumlah tipe barang pada shopping 

cart. Semua barang yang terdapat pada shopping cart akan diperiksa kembali 

ketersediaan stoknya karena bisa saja stok barang pada website Gemix Shop 

berubah pada saat user ingin melakukan request order. Pengecekan setiap barang 

pada shopping cart ini, terbagi menjadi tiga opsi, yaitu jika stok barang tersebut 

pada Gemix Shop adalah 0, maka jumlah beli barang tersebut pada shopping cart 

berubah menjadi 0, jika stok barang tersebut pada Gemix Shop lebih besar dari 0, 

tetapi lebih kecil dari jumlah barang yang ingin dibeli (pada shopping cart), maka 

jumlah beli brang tersebut pada shopping cart berubah menjadi sesuai dengan 

stok yang tersedia, dan jika stok barang pada Gemix Shop lebih besar atau sama 

dengan jumlah barang yang diinginkan, maka jumlah beli barang tersebut pada 

shopping cart akan sesuai dengan jumlah beli barang yang  diinginkan. Setelah 

semua jenis barang pada shopping cart sudah diperiksa ketersediannya, proses 

selanjutnya adalah pembuatan transaksi pembelian yang disimpan dalam tabel 

order, kemudian stok barang pada tabel item akan dikurangi sesuai dengan jumlah 

barang yang dibeli. 

Setelah itu user akan diarahkan ke halaman daftar order pembelian, pada 

halaman tersebut akan terdapat daftar dari order yang dilakukan oleh user tersebut 

dan dengan status order belum dibayar. Pada tahap ini user dapat memilih untuk 
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melakukan pembayaran atau melakukan pembatalan transaksi yang dilakukannya. 

Jika user memutuskan untuk melakukan pembayaran, maka akan masuk kedalam 

proses pembayaran, tetapi jika user memilih untuk melakukan pembatalan 

transaksi maka stok barang pada tabel item akan ditambahkan sesuai dengan 

jumlah yang dibeli pada order tersebut. Setelah itu order tersebut akan dihapus 

dari tabel order.  

 

Gambar 3.26 Flowchart Pembayaran 

 Gambar 3.26 menunjukkan alur dari proses pembayaran seperti yang 

ditunjukkan DFD Level 3 proses pembayaran pada Gambar 3.11, dimulai dari 

proses permintaan pembayaran yang dilakukan oleh user. Setelah itu, user 

langsung di redirect ke halaman pembayaran, pada halaman pembayaran akan 

tertampil detil barang yang dibeli dari tabel order dan form untuk memasukkan 

input informasi pembayaran user. Kemudian, user akan melakukan input data 
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berupa nama rekening, bank asal, dan link steam offer agar admin dapat 

mengirimkan barang yang dibeli kepada user, seluruh input yang diberikan akan 

disimpan dalam tabel order detail. Setelah mengisi form pembayaran, user akan 

langsung di redirect ke halaman transaksi diayar, dimana pada halaman ini 

tertampil daftar transaksi pembelian yang dilakukan oleh user tersebut dan dengan 

status user sudah melakukan pembayaran untuk transaksi tersebut, akan tetapi 

transaksi tersebut belum di konfirmasi atau disetujui pembayarannya oleh admin.  

 

Gambar 3.27 Flowchart Transaksi Pembelian 

 Gambar 3.27 menunjukkan alur dari proses transaksi pembelian seperti 

yang ditunjukkan DFD Level 3 proses transaksi pembelian barang pada Gambar 

3.10. Proses transaksi pembelian ini dapat diakses oleh user yang mempunya role 

member dan admin. Dimulai dari menampilkan halaman transaksi ditunda. 
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Transaksi ditunda adalah transaksi yang telah dibuat, akan tetapi user belum 

melakukan pembayaran untuk transaksi tersebut.  User dapat memilih apakah ia 

ingin melakukan pembayaran untuk transaksi ditundanya, membatalkan transaksi, 

menampilkan transaksi yang sudah dibayar, melihat histori transaksi.  Jika 

member melakukan pembayaran, maka ia akan langsung di redirect ke halaman 

transaksi dibayar (halaman yang menampilkan daftar transaksi dimana user telah 

melakukan pembayaran untuk transaksi tersebut). Jika user memilih untuk 

menghapus transaksi ditundanya, maka terdapat proses penambahan stok barang 

ke tabel item sesuai dengan jumlah stok barang pada transaksi yang ingin dihapus. 

Setelah stok barang pada tabel item ditambahkan, proses hapus transaksi akan 

menghapus transaksi tersebut dari tabel order. Dan user akan di redirect ke 

halaman transaksi ditunda. Jika user memilih untuk menampilkan transaksi yang 

sudah dibayar, maka proses transaksi dibayar akan menampilkan daftar transaksi 

yang dilakukan oleh user tersebut dan dengan status transaksi sudah dibayar. Pada 

halaman ini, user dapat memilih apakah ia ingin melihat detil transaksi. Jika ia 

memilih untuk melihat detail transaksi, maka akan ada proses menampilkan detil 

transaksi dimana detil transaksi ini berasal dari tabel order. Jika user memilih 

untuk melihat histori transaksinya, maka proses menampilkan halaman histori 

transaksi akan me-redirect user ke halaman histori transaksinya. Pada halaman ini, 

user dapat memilih apakah ia ingin melihat detil dari transaksi yang pernah 

dilakukannya. Jika ia memilih untuk melihatnya, maka terdapat proses 

menampilkan detil transaksi histori yang menampilkan detil dari transaksi yang 

pernah dilakukan. Detil transaksi histori ini diperoleh dari tabel order dan order 

detail.
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Gambar 3.28 Flowchart Pengaturan Transaksi 
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Gambar 3.28 menujukkan alur dari proses pengaturan transaksi seperti 

yang ditunjukkan DFD Level 2 proses pembelian barang pada Gambar 3.9, hanya 

user yang memiliki role sebagai admin yang dapat mengakses panel pengaturan 

transaksi. Dimulai dari halaman transaksi ditunda, pada halaman tersebut admin 

dapat melihat daftar dari semua order yang belum dibayar, admin dapat melihat 

detil dari setiap order tersebut yang didapatkan dari tabel order. Admin dapat 

melakukan pembatalan order jika dirasa order tersebut sudah terlalu lama dibuat 

dan belum dibayarkan, sehingga jumlah stok barang yang bersangkutan pada 

Gemix Shop dapat diperbaharui pada tabel item. Selain itu, admin dapat melihat 

daftar dari order yang sudah terbayarkan pada halaman transaksi dibayar. Pada 

halaman ini admin juga dapat melihat detil dari transaksi yang telah dibayarkan 

tersebut, dimana detil transaksi yang ditampilkan berasal dari tabel order dan tabel 

order detail. Selain itu admin juga dapat menghapus transaksi yang telah 

dibayarkan tersebut, hal ini dapat terjadi jika transaksi yang telah dibayarkan 

ternyata mengalami gagal transfer atau pembayaran belum diterima oleh admin 

dalam jangka waktu yang lama atau tertentu. Jika admin memilih untuk 

menghapus transaksi maka sistem akan menambahkan stok barang ke tabel item 

sesuai dengan yang ada pada transaksi tersebut, dan kemudian transaksi tersebut 

akan dihapus dari tabel order. Admin juga dapat menyetujui pembayaran jika 

pembayaran sudah diterima oleh admin. Proses tersebut akan mengubah status 

dari order tersebut menjadi complete. Selanjutnya admin juga dapat melihat semua 

histori transaksi yang ada pada Gemix Shop. 
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Gambar 3.29 Flowchart Pengaturan Toko 

 Gambar 3.29 menunjukkan alur dari proses pengaturan toko seperti yang 

ditunjukkan DFD Level 2 proses pengaturan toko pada Gambar 3.12, dimulai dari 

menampilkan menu pengaturan toko, pada menu tersebut, admin dapat memilih 

apakah ia ingin melakukan pengaturan barang. Jika admin memilih untuk 

melakukan pengaturan barang, admin dapat memilih untuk melakukan  

penambahan barang, merubah informasi barang, menghapus barang, perbaharui 

barang VPGame, jika admin memilih untuk menambah barang makan akan masuk 

ke dalam proses menambah barang, jika admin memilih untuk merubah informasi 

barang maka akan masuk ke dalam proses merubah informasi barang, jika admin 

memilih untuk menghapus barang maka akan masuk kedalam proses menghapus 
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barang, dan jika admin memilih untuk perbaharui barang VPGAME maka akan 

masuk kedalam proses perbaharui barang VPGAME. Jika admin tidak ingi 

melakukan pengaturan barang, admin dapat memilih untuk melakukan pengaturan 

news. Pada pengaturan news ini, admin dapat memilih untuk membuat news, dan 

merubah news. Jika admin memilih untuk membuat news maka akan masuk 

kedalam proses membuat news, sedangkan jika admin memilih untuk merubah 

news maka akan masuk kedalam proses merubah news. Jika admin tidak memilih 

keduanya maka proses akan selesai. 

 

Gambar 3.30 Flowchart Menambah Barang 

 Gambar 3.30 menunjukkan alur dari proses menambah barang seperti yang 

ditunjukkan DFD Level 2 proses pengaturan toko pada Gambar 3.12, dimulai dari 

menampilkan halaman menambah barang, admin harus memberikan input berupa 

nama barang, tipe barang, kualitas barang, stok barang, nilai barang, harga beli, 

harga jual, deskripsi, foto barang. Kemudian, proses mengecek nama barang akan 

melakukan pengecekan terhadap nama barang yang diinput apakah nama barang 

tersebut sudah terdapat pada tabel item. Jika nama barang tersebut sudah ada pada 

tabel item, maka akan muncul notifikasi bahwa penambahan barang gagal. Jika 

nama barang tersebut belum ada pada tabel item, maka terdapat proses 

menyimpan data barang yang menyimpan data barang baru tersebut ke dalam 
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tabel item, dan kemudian akan muncul notifikasi bahwa penambahan barang 

berhasil.  

 

Gambar 3.31 Flowchart Merubah Informasi Barang 

 Gambar 3.31 menunjukkan alur dari proses merubah informasi barang 

seperti yang ditunjukkan DFD Level 2 proses pengaturan toko pada Gambar 3.12, 

dimulai dari proses menampilkan daftar barang yang diperoleh dari tabel item. 

Admin dapat merubah informasi dari barang yang terdapat pada daftar barang 

yang ditampilkan. Jika admin memilih untuk merubah informasi barang, maka 

admin akan ke redirect ke halaman detil informasi barang dimana pada halaman 

ini admin dapat merubah informasi yang sudah ada sebelumnya. Admin harus 

memasukkan input berupa nama barang, kualitas barang, stok barang, nilai barang, 

harga beli, harga jual, deskripsi, foto barang. Kemudian informasi yang 

dimasukkan tersebut akan disimpan pada tabel item. Jika admin tidak ingin 

melakukan perubahan informasi barang, maka proses merubah informasi barang 

ini selesai. 
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Gambar 3.32 Flowchart Menghapus Barang 

 Gambar 3.32 menunjukkan alur dari proses menghapus barang seperti 

yang ditunjukkan DFD Level 2 proses pengaturan toko pada Gambar 3.12, 

dimulai dari proses menampilkan daftar barang yang diperoleh dari tabel item. 

Jika admin memilih untuk menghapus suatu barang, maka terdapat proses hapus 

barang yang menghapus barang tersebut dari tabel item. Jika admin tidak ingin 

melakukan penghapusan barang, maka proses menghapus barang ini selesai. 

 

Gambar 3.33 Flowchart Perbaharui Barang VPGAME 

Rancang Bangun Website..., Maria Devina, FTI UMN, 2018



72 

 

 Gambar 3.33 menunjukkan alur dari proses perbaharui barang VPGAME 

seperti yang ditunjukkan DFD Level 2 proses pengaturan toko pada Gambar 3.12, 

dimulai dari admin harus memasukkan input berupa file CSV yang diperoleh dari 

web scrapper yang melakukan scrapping data pada halaman inventory barang 

Gemix Shop yang terdapat pada portal VPGAME. Kemudian terdapat proses 

membaca file CSV, proses memasukkan data ke dalam array akan memasukkan 

setiap data yang diperoleh dari file CSV tersebut ke dalam sebuah array. Untuk 

dapat memperbaharui barang VPGAME, digunakan looping untuk memasukkan / 

memperbaharui setiap data pada array tersebut ke dalam tabel item. Pertama, 

sistem akan mengatur atau set variabel x=1, terdapat pengecekan apakah x < 

jumlah tipe barang. Dalam hal ini, tipe barang bukanlah jumlah data dalam array 

tersebut, dikarenakan hasil dari srcapper pada baris pertama tidak diperlukan, 

baris pertama hanya informasi header saja seperti nama, value, image, dll. 

Contohnya jumlah tipe barang yang dimiliki Gemix Shop adalah 12, maka jumlah 

row data pada file csv (tipe barang) akan berjumlah 13. Variabel x dimulai dari 1, 

sehingga data paling atas atau array ke 0 tidak akan disimpan pada tabel item. 

Maka yang akan disimpan dalam tabel item adalah array ke 1-12 (tipe barang 1-

12). Jika dilakukan pengecekan apakah nilai x < dari jumlah tipe barang, dan 

memberikan hasil tidak (false), maka proses perbaharui barang VPGAME akan 

selesai karena di dalam array tidak terdapat data barang. Jika pengecekan tersebut 

memberikan hasil ya (true), maka akan terjadi proses perbaharui stok barang 

tersebut ke tabel item. Kemudian terdapat pengecekan apakah barang diperbaharui 

atau tidak. Jika proses perbaharui stok barang memiliki row affected berjumlah 0, 

maka itu berarti tidak ada proses perbaharui data atau data barang tersebut belum 
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pernah ada pada tabel item atau data barang tersebut ada pada tabel item dengan 

jumlah stok barang yang sama. Jika pengecekan tersebut memberikan hasil ya 

(true), maka nilai dari variabel x akan ditambah 1, dan kemudian melakukan 

looping kembali. Jika pengecekan tersebut memberikan hasil tidak (false), maka 

akan dilakukan pengecekan kembali, yaitu pada proses mengecek nama barang, 

proses ini akan mengecek apakah nama barang tersebut sudah terdapat dalam 

tabel item. Jika hasil pengecekan tersebut adalah ya (true) itu berarti barang sudah 

ada pada tabel item dengan jumlah stok barang yang sama, maka nilai variabel x 

akan ditambah 1 dan proses akan dilanjutkan ke looping selanjutnya. Jika hasil 

pengecekan tersebut adalah tidak (false) maka itu berarti barang tersebut belum 

pernah ada pada tabel item, dan kemudian menjalankan proses menambahkan 

barang baru dengan data pada array yang ke x dan disimpan pada tabel item, 

dilanjutkan dengan proses menambahkan nilai variabel x = x + 1, dan melakukan 

looping kembali hingga tidak ada data pada array atau x > jumlah tipe barang 

sehingga proses perbaharui barang VPGAME selesai. 

 

Gambar 3.34 Flowchart Membuat News 

 Gambar 3.34 menunjukkan alur dari proses membuat news seperti yang 

ditunjukkan DFD Level 2 proses pengaturan toko pada Gambar 3.12, dimulai dari 

menampilkan halaman membuat news. Admin harus memberikan input berupa 

judul, dan isi dari news atau berita tersebut. Kemudian terdapat proses menyimpan 
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news untuk menyimpan news atau berita yang dibuat oleh admin ke dalam tabel 

news. 

 
Gambar 3.35 Flowchart Merubah News 

 Gambar 3.35 menunjukkan alur dari proses merubah news seperti yang 

ditunjukkan DFD Level 2 proses pengaturan toko pada Gambar 3.12, dimulai dari 

menampilkan daftar news tersimpan, admin dapat merubah informasi dari news 

atau berita tersebut. Jika admin ingin merubah news, maka proses menampilkan 

halaman detil news yang mendapatkan data / informasi default news tersebut dari 

tabel news. Kemudian, admin harus memberikan input berupa judul dan isi yang 

baru, setelah itu proses menyimpan perubahan news akan menyimpan news yang 

telah diperhabarui tersebut ke dalam tabel news, dan melakukan redirect ke 

halaman daftar news tersimpan melalui proses menampilkan daftar news 

tersimpan. 
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Gambar 3.36 Flowchart Merubah Rate Harga Barang VP 

Gambar 3.36 menunjukkan flowchart merubah rate harga barang vp 

seperti yang ditunjukkan pada DFD Level 2 Pengaturan Toko pada Gambar 3.12. 

Dimulai dari proses menampilkan halaman merubah rate harga barang vp, pada 

halaman ini sudah langsung tertampil default rate harga yang merupakan rate 

harga barang vp saat ini yang diperoleh dari tabel rate_vp. Kemudian admin dapat 

melakukan perubahan rate harga sesuai yang diinginkannya dan kemudian rate 

harga tersebut akan disimpan pada tabel rate_vp. Setelah itu, sistem akan 

melakukan update harga barang vp sesuai dengan rate yang baru tersebut. 

 

Gambar 3.37 Flowchart Merubah Rate Harga Barang Promo 
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Gambar 3.37 menunjukkan flowchart untuk proses merubah rate harga 

barang promo sesuai dengan yang ditunjukkan pada DFD Level 2 Pengaturan 

Toko pada Gambar 3.12. Dimulai dari proses menampilkan halaman merubah rate 

harga barang promo, pada halaman ini field harga beli sudah terisi dengan default 

adalah rate harga beli item vp karena item promo merupakan item vp yang 

harganya ingin dijadikan lebih murah. Kemudian admin harus memasukkan rate 

harga jual yang diinginkan dan kemudian perubahan harga rate barang promo 

akan di-update pada tabel items. 
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3.2.4 Entity Relationship Diagram 

 

Gambar 3.38 ERD Website Gemix Shop 

 Gambar 3.38 menunjukkan Entity Relationship Diagram dari website 

Gemix Shop, terdapat 5 buah entitas yaitu, user, items, news, orders, dan states. 

Terdapat relasi many to many antara 3 buah entitas (user, items, orders) yang 

menghasilkan 1 buah proses order detail. Selain itu terdapat juga relasi many to 

many antara entitas user dengan items yaitu proses shoping cart. Selebihnya 

memiliki relasi one to many. 
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3.2.5 Struktur Tabel 

1. Tabel user 

Tabel 3.3 Struktur Tabel User 

# Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 username varchar(30) Field untuk menyimpan data 

username, dan juga sebagai primary 

key pada tabel user 

2 password varchar(30) Field untuk menyimpan data password 

3 full_name varchar(100) Field untuk menyimpan data nama 

panjang 

4 user_email varchar(50) Field untuk menyimpan data email 

5 user_phone varchar(20) Field untuk menyimpan data nomor 

telepon 

6 user_photo varchar(255) Field untuk menyimpan nama file dari 

foto profil user 

7 last_login datetime Field untuk menyimpan waktu terakhir 

login 

8 join_date datetime Field untuk menyimpan tanggal 

register 

9 role_id int(11) Field untuk menyimpan role user 

 

2. Tabel items 

Tabel 3.4 Struktur Tabel Items 

# Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 item_id int(11) Field untuk menyimpan data item id, 

dan juga sebagai primary key pada 

tabel items 

2 item_type int(11) Field untuk menyimpan tipe barang 

dari suatu barang 

3 item_name varchar(255) Field untuk menyimpan nama barang 

4 stock int(11) Field untuk menyimpan jumlah stok 

barang yang tersedia 

5 value float Field untuk menyimpan nilai atau 

value dari suatu barang 

6 rarity varchar(50) Field untuk menyimpan rarity dari 

suatu barang 

7 buy_price decimal(12,2) Field untuk menyimpan harga beli 

suatu barang 

8 sell_price decimal(12,2) Field untuk menyimpan harga jual dari 

suatu barang 

9 description text Field untuk menyimpan deskripsi atau 

keterangan dari suatu barang 
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Tabel 3.4 Struktur Tabel Items (Lanjutan) 

# Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

10 item_photo varchar(255) Field untuk menyimpan nama file dari 

suatu file foto 

11 flag_promo varchar(1) Field untuk menandakan barang yang 

statusnya sedang promo atau harganya 

lebih murah dari harga normal 

 

3. Tabel orders 

Tabel 3.5 Struktur Tabel Orders 

# Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 order_id int(11) Field untuk menyimpan data order id, 

dan juga sebagai primary key pada 

tabel orders 

2 item_id int(11) Field untuk menyimpan data item id, 

dan juga sebagai primary key pada 

tabel items 

3 value float Field untuk menyimpan nilai atau 

value dari suatu barang 

4 quantity int(11) Field untuk menyimpan jumlah dari 

suatu barang yang dibeli atau diorder 

5 current_price decimal(12,2) Field untuk menyimpan harga jual 

dari suatu saat pada saat barang 

tersebut dibeli 

 

4. Tabel orders_detail 

Tabel 3.6 Struktur Tabel Orders_detail 

# Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 order_id int(11) Field untuk menyimpan data order id, 

dan juga sebagai primary key pada 

tabel orders_detail 

2 order_date datetime Field untuk menyimpan tanggal 

dibuatnya sebuah order atau transaksi 

3 user_name varchar(30) Field untuk menyimpan username 

siapa yang melakukan transaksi 

tersebut dan juga merupakan primary 

key dari tabel orders_detail 

4 bank_account_

number 

varchar(50) Field untuk menyimpan nomor 

rekening yang digunakan dalam 

pembayaran suatu transaksi 

5 order_status_i

d 

int(11) Field untuk menyimpan status dari 

sebuah order atau transaksi 

6 bank_account_

name 

varchar(50) Field untuk menyimpan nama 

rekening 
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Tabel 3.6 Struktur Tabel Orders_detail (Lanjutan) 

# Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

7 order_total decimal(12,2) Field untuk meyimpan total harga dari 

sebuah transaksi atau order 

8 order_profit decimal(12,2) Field untuk menyimpan jumlah 

keuntungan yang diperoleh dari sebuah 

transaksi atau order 

9 total_value float Field untuk menyimpan nilai total dari 

seluruh barang yang dibeli pada 

sebuah transaksi atau order 

10 trade_url varchar(255) Field untuk menyimpan trade url 

untuk mengirimkan barang yang dibeli 

ke steam inventory pembeli 

 

5. Tabel rate_vp 

Tabel 3.7 Struktur Tabel Rate_vp 

# Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 harga int(11) Field untuk menyimpan rate harga jual 

untuk barang VPGAME atau barang 

yang memiliki tipe barang = 4 

2 harga_beli int(11) Field untuk menyimpan rate harga beli 

untuk barang VPGAME atau barang 

yang memiliki tipe barang = 4 

 

6. Tabel shopping_cart 

Tabel 3.8 Struktur Tabel Shopping_cart 

# Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 username varchar(30) Field untuk menyimpan username siapa 

yang melakukan transaksi tersebut dan 

juga merupakan primary key dari tabel 

shopping_cart 

2 item_id varchar(50) Field untuk menyimpan data item id, dan 

juga sebagai primary key pada tabel 

shopping_cart 

3 stock int(11) Field untuk menyimpan jumlah stok 

barang yang tersedia 

4 value float Field untuk menyimpan nilai atau value 

dari suatu barang 

5 qty int(11) Field untuk menyimpan jumlah dari suatu 

barang yang dibeli atau diorder 

6 item_photo varchar(255) Field untuk menyimpan nama file dari 

suatu file foto 

 

Rancang Bangun Website..., Maria Devina, FTI UMN, 2018



81 

 

7. Tabel States 

Tabel 3.9 Struktur Tabel States 

# Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 state_id int(11) Field untuk menyimpan id dari suatu state 

atau status dan juga merupakan primary 

key dari tabel states 

2 state_title varchar(60) Field untuk menyimpan keterangan dari 

sebuah status 

 

8. Tabel News 

Tabel 3.10 Struktur Tabel News 

# Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

1 id int(11) Field untuk menyimpan id dari suatu news 

dan juga merupakan primary key dari tabel 

news 

2 isi varchar(250) Field untuk menyimpan judul news 

3 Content Text Field untuk menyimpan isi dari news 

4 date date Field untuk menyimpan tanggal news 

3.2.6  Rancangan Antarmuka 

 

Gambar 3.39 Rancangan Antarmuka Halaman Home 
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 Gambar 3.39 menunjukkan rancangan antarmuka dari halaman home 

seperti yang terdapat dalam flowchart untuk visitor pada Gambar 3.17, pada 

halaman tersebut terdapat header, navigation, dan content. Pada bagian header 

terdapat logo dari Gemix Shop dan empat tombol menu. Sedangkan pada bagian 

isi atau content terdapat beberapa panel diantaranya, banner, headline news, shop 

information, recent sell, dan contact us. Pada bagian bawah halaman terdapat 

footer. 

 

Gambar 3.40 Rancangan Antarmuka Form Login 

Gambar 3.40 menunjukkan rancangan antarmuka form login seperti yang 

terdapat dalam flowchart login pada Gambar 3.20, form login tersebut merupakan 

sebuah modal yang akan muncul saat tombol login pada halaman home dipilih, 
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pada form login terdapat header yang terdiri dari caption dan sebuah tombol. Pada 

bagian content terdapat label dan juga text field untuk username dan password 

yang akan diinput oleh user. Terdapat juga dua buah tombol pada bagian bawah 

untuk melanjutkan proses login atau melakukan register bagi visitor yang belum 

mendaftar. 

 

Gambar 3.41 Rancangan Antarmuka Halaman Register 

Gambar 3.41 menunjukkan rancangan antarmuka halaman register seperti 

yang terdapat dalam flowchart register pada Gambar 3.19. Pada halaman ini 

terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header terdiri dari logo Gemix 

Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri dari caption dari 

halaman tersebut, sebuah gambar, label dan text field yang berhubungan dengan 

data-data yang diperlukan untuk melakukan register, dan sebuah tombol untuk 

melakukan register. 
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Gambar 3.42 Rancangan Antarmuka Halaman User 

Gambar 3.42 menunjukkan rancangan antarmuka halaman user seperti 

yang terdapat dalam flowchart pengaturan akun pada Gambar 3.21. Pada halaman 

ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header terdiri dari logo 

Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri dari caption 

dari halaman tersebut, photo atau image dari user tersebut, label dan text yang 

berhubungan dengan data-data user tersebut, tombol-tombol atau panel yang 

digunakan untuk mengakses fitur pada website Gemix Shop. 
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Gambar 3.43 Rancangan Antarmuka Halaman Pengaturan Akun 

Gambar 3.43 menunjukkan rancangan antaramuka halaman pengaturan 

akun seperti yang terdapat dalam flowchart pengaturan akun pada Gambar 3.21. 

Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header terdiri 

dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content halaman ini 

terbagi menjadi dua, yaitu satu bagian untuk merubah informasi akun, dan satu 

bagian lagi untuk merubah password.  Pada bagian merubah informasi akun 

terdapat caption, photo dari user tersebut, label dan text field yang berhubungan 

dengan data user, tiga buah tombol untuk upload foto, menyimpan perubahan dan 

cancel atau kembali ke halaman user. Pada bagian merubah password terdapat 

gambar, label dan text field yang berhubungan dengan perubahan password, dua 

buah tombol untuk menyimpan perubahan password dan cancel atau kembali ke 

halaman user. 
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Gambar 3.44 Rancangan Antarmuka Halaman Shopping Cart Kosong 

Gambar 3.44 menunjukkan rancangan antaramuka halaman shopping cart 

yang kosong seperti yang terdapat dalam flowchart pembelian pada Gambar 3.24. 

Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header terdiri 

dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri dari 

caption dari halaman tersebut, sebuah gambar, tulisan, dan sebuah tombol untuk 

mengarahkan user ke bagian atau menu shop karena shopping cart masih kosong. 

 

Gambar 3.45 Rancangan Antarmuka Halaman Shopping Cart Berisi 
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Gambar 3.45 menunjukkan rancangan antaramuka halaman shopping cart 

yang berisi (terdapat barang yang sudah dimasukkan ke dalam shopping cart) 

seperti yang terdapat dalam flowchart pembelian pada Gambar 3.24. Pada 

halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header terdiri dari 

logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri dari 

caption dari halaman tersebut, kolom yang berisikan label, gambar, dan juga text 

yang berhubungan dengan barang yang ada pada shopping cart tersebut, juga 

terdapat tombol untuk menghapus barang tersebut dari shopping cart,  dan 

pagination. 

 

Gambar 3.46 Rancangan Antarmuka Halaman Item Dota 

Gambar 3.46 menunjukkan rancangan antarmuka halaman item dota. Pada 

halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header terdiri dari 
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logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri dari 

banner, navigasi menu, gambar barang yang dijual, text atau tulisan mengenai 

barang tersebut seperti, nama barang, harga, stok, dll. Juga terdapat sebuah tombol 

untuk memasukkan barang tersebut ke dalam shopping cart,  dan pagination. 

 

Gambar 3.47 Rancangan Antarmuka Halaman Item VPGAME 

Gambar 3.47 menunjukkan rancangan antarmuka halaman item VPGAME. 

Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header terdiri 

dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri dari 

banner, navigasi menu, gambar barang yang dijual, text atau tulisan mengenai 
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barang tersebut seperti, nama barang, harga, stok, dll. Juga terdapat sebuah tombol 

untuk memasukkan barang tersebut ke dalam shopping cart, dan pagination. 

 

Gambar 3.48 Rancangan Antarmuka Halaman Steam Wallet Card 

Gambar 3.48 menunjukkan rancangan antarmuka halaman steam wallet 

card. Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header 

terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri 

dari banner, navigasi menu, gambar barang yang dijual, text atau tulisan 

mengenai barang tersebut seperti, nama barang, dan harga. Juga terdapat sebuah 

tombol untuk memasukkan barang tersebut ke dalam shopping cart, dan 

pagination. 
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Gambar 3.49 Rancangan Antarmuka Halaman Paket Barang 

Gambar 3.49 menunjukkan rancangan antarmuka halaman paket barang 

seperti yang terdapat dalam flowchart pembelian paket barang pada Gambar 3.22. 

Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header terdiri 

dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri dari 

banner, navigasi menu, text field untuk memasukkan kriteria paket barang yang 

diinginkan, sebuah tombol untuk membentuk paket barang berdasarkan kriteria 

yang diberikan tersebut, terdapat tabel yang menampilkan detil dari paket barang 
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yang terbentuk, seperti gambar barang, dan keterangan lainnya dari barang 

tersebut. Juga terdapat tombol untuk memasukkan barang tersebut ke dalam 

shopping cart, dan tombol untuk membatalkan paket barang yang terbentuk,  dan 

pagination. 

 

Gambar 3.50 Rancangan Antarmuka Halaman Barang Promo 

Gambar 3.50 menunjukkan rancangan antarmuka halaman Barang promo. 

Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header terdiri 

dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri dari 

banner, navigasi menu, gambar barang yang dijual dan sedang promo, text atau 

tulisan mengenai barang tersebut seperti, nama barang, harga, stok, dll. Juga 

terdapat sebuah tombol untuk memasukkan barang tersebut ke dalam shopping 

cart, dan pagination. 
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Gambar 3.51 Rancangan Antarmuka Halaman Penambahan Barang 

 Gambar 3.51 menunjukkan rancangan antarmuka halaman penambahan 

barang seperti yang terdapat dalam flowchart menambah barang pada Gambar 

3.30. Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header 

terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri 

dari tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses fitur pada 

website  Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, label dan text field yang 

berhubungan dengan penambahan barang baru seperti nama barang, stok, value 
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atau nilai barang, deskripsi atau keterangan mengenai barang tersebut , dll. Dan 

sebuah tombol untuk melakukan penambahan barang. 

 

Gambar 3.52 Rancangan Antarmuka Halaman Penambahan Barang Promo 

 Gambar 3.52 menunjukkan rancangan antarmuka halaman penambahan 

barang promo menunjukkan rancangan antarmuka halaman penambahan barang 

seperti yang terdapat dalam flowchart menambah barang pada Gambar 3.30. Pada 

halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header terdiri dari 

logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri dari 

tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses fitur pada website  

Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, sebuah tabel yang berisi daftar dari 

barang yang dimiliki Gemix Shop beserta text mengenai keterangan atau detil dari 
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barang tersebut, check box dan sebuah tombol untuk menyimpan barang promo 

yang dipilih. 

 

Gambar 3.53 Rancangan Antarmuka Halaman Penghapusan Barang Promo 

 Gambar 3.53 menunjukkan rancangan antarmuka halaman penghapusan 

barang promo menunjukkan rancangan antarmuka halaman penambahan barang 

seperti yang terdapat dalam flowchart menghapus barang pada Gambar 3.32. Pada 

halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header terdiri dari 

logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri dari 

tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses fitur pada website  

Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, sebuah tabel yang berisi daftar dari 

barang promo yang dimiliki Gemix Shop beserta text mengenai keterangan atau 
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detil dari barang tersebut, check box dan sebuah tombol untuk menghapus barang 

promo yang dipilih. 

 

Gambar 3.54 Rancangan Antarmuka Halaman Merubah Barang 

 Gambar 3.54 menunjukkan rancangan antarmuka halaman merubah 

barang seperti yang terdapat dalam flowchart merubah informasi barang pada 

Gambar 3.31. Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian 

header terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian 

content terdiri dari tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses 

fitur pada website  Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, sebuah tabel yang 

berisi daftar dari barang yang dimiliki Gemix Shop beserta text mengenai 

keterangan atau detil dari barang tersebut, sebuah tombol untuk menambah jumlah 
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stok barang dan sebuah tombol untuk melakukan perubahan pada barang yang 

dipilih. 

 

Gambar 3.55 Rancangan Antarmuka Halaman Merubah Harga Barang VPGAME 

 Gambar 3.55 menunjukkan rancangan antarmuka halaman merubah harga 

barang VPGAME. Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada 

bagian header terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian 

content terdiri dari tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses 

fitur pada website  Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, label dan text field 

yang berhubungan dengan harga barang vpgame, dan dua buah tombol untuk 

melakukan perubahan harga barang VPGAME dan tombol untuk melakukan 

pembatalan atau cancel. 
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Gambar 3.56 Rancangan Antarmuka Halaman Merubah Harga Barang Promo 

 Gambar 3.56 menunjukkan rancangan antarmuka halaman merubah harga 

barang promo. Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian 

header terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian 

content terdiri dari tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses 

fitur pada website  Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, label dan text field 

yang berhubungan dengan harga barang promo, dan dua buah tombol untuk 

melakukan perubahan harga barang promo dan tombol untuk melakukan 

pembatalan atau cancel. 
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Gambar 3.57 Rancangan Antarmuka Halaman Transaksi Terbuat 

 Gambar 3.57 menunjukkan rancangan antarmuka halaman transaksi 

terbuat seperti yang terdapat dalam flowchart pengaturan transaksi pada Gambar 

3.28. Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header 

terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri 

dari tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses fitur pada 

website  Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, sebuah tabel yang berisikan 

label dan text yang berhubungan dengan transaksi terbuat, tombol untuk melihat 
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detil dari transaksi terbuat tersebut dan tombol untuk membatalkan transaksi 

tersebut jika sudah terlalu lama. 

 

Gambar 3.58 Rancangan Antarmuka Halaman Transaksi Dibayar 

 Gambar 3.58 menunjukkan rancangan antarmuka halaman transaksi 

dibayar seperti yang terdapat dalam flowchart pengaturan transaksi pada Gambar 

3.28. Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header 

terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri 

dari tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses fitur pada 

website  Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, sebuah tabel yang berisikan 

label dan text yang berhubungan dengan transaksi dibayar, tombol untuk melihat 
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detil dari transaksi dibayar tersebut dan tombol untuk membatalkan transaksi 

tersebut dan tombol untuk menyetujui transaksi tersebut. 

 

Gambar 3.59 Rancangan Antarmuka Halaman Transaksi Ditunda 

 Gambar 3.59 menunjukkan rancangan antarmuka halaman transaksi 

ditunda seperti yang terdapat dalam flowchart transaksi pembelian barang pada 

Gambar 3.25. Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian 

header terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian 

content terdiri dari tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses 

fitur pada website Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, sebuah tabel yang 

berisikan label dan text yang berhubungan dengan transaksi ditunda, tombol untuk 
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melakukan pembayaran dan melihat detil dari transaksi ditunda tersebut dan 

tombol untuk membatalkan transaksi tersebut. 

 

Gambar 3.60 Rancangan Antarmuka Halaman Transaksi Menunggu 

 Gambar 3.60 menunjukkan rancangan antarmuka halaman transaksi 

menunggu seperti yang terdapat dalam flowchart transaksi pembelian barang pada 

Gambar 3.25. Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian 

header terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian 

content terdiri dari tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses 

fitur pada website Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, sebuah tabel yang 
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berisikan label dan text yang berhubungan dengan transaksi menunggu, tombol 

untuk melihat detil dari transaksi menunggu tersebut. 

 

Gambar 3.61 Rancangan Antarmuka Halaman Riwayat Transaksi 

 Gambar 3.61 menunjukkan rancangan antarmuka halaman riwayat 

transaksi seperti yang terdapat dalam flowchart transaksi pembelian barang pada 

Gambar 3.25. Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian 

header terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian 

content terdiri dari tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses 

fitur pada website  Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, sebuah tabel yang 
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berisikan label dan text yang berhubungan dengan riwayat transaksi, tombol untuk 

melihat detil dari transaksi riwayat transaksi tersebut. 

 

Gambar 3.62 Rancangan Antarmuka Halaman Riwayat Transaksi dan Keuntungan 

 Gambar 3.62 menunjukkan rancangan antarmuka halaman riwayat 

transaksi dan keuntungan seperti yang terdapat dalam flowchart pengaturan 

transaksi pada Gambar 3.28. Pada halaman ini terdapat header, content, dan 

footer. Pada bagian header terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. 

Pada bagian content terdiri dari tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk 

mengakses fitur pada website  Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, sebuah 

tabel yang berisikan label dan text yang berhubungan dengan riwayat transaksi 
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dan keuntungan, tombol untuk melihat detil dari transaksi riwayat transaksi dan 

keuntungan tersebut. 

 

Gambar 3.63 Rancangan Antarmuka Halaman Penghapusan Barang 

 Gambar 3.63 menunjukkan rancangan antarmuka halaman penghapusan 

barang seperti yang terdapat dalam flowchart menghapus barang pada Gambar 

3.32. Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header 

terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri 

dari tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses fitur pada 

website Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, sebuah tabel yang berisikan 

gambar dan detil lainnya dari barang yang dimiliki oleh Gemix Shop, dan sebuah 

tombol untuk menghapus barang tersebut. 

Rancang Bangun Website..., Maria Devina, FTI UMN, 2018



105 

 

 

Gambar 3.64 Rancangan Antarmuka Halaman Penambahan News 

 Gambar 3.64 menunjukkan rancangan antarmuka halaman penambahan 

news seperti yang terdapat dalam flowchart membuat news pada Gambar 3.34. 

Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header terdiri 

dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri dari 

tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses fitur pada website  

Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, label dan text field yang berhubungan 

dengan penambahan news dan sebuah tombol untuk menambahkan news baru 

tersebut. 
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Gambar 3.65 Rancangan Antarmuka Halaman Merubah News 

Gambar 3.65 menunjukkan rancangan antarmuka halaman merubah news 

seperti yang terdapat dalam flowchart merubah news pada Gambar 3.35. Pada 

halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header terdiri dari 

logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri dari 

tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses fitur pada website  

Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, label dan text field yang berhubungan 

dengan merubah news dan sebuah tombol untuk menyimpan perubahan news 

tersebut. 
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Gambar 3.66 Rancangan Antarmuka Halaman Merubah Informasi Barang 

 Gambar 3.66 menunjukkan rancangan antarmuka halaman merubah 

informasi barang seperti yang terdapat dalam flowchart merubah informasi barang 

pada Gambar 3.31. Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada 

bagian header terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian 

content terdiri dari tombol-tombol atau panel yang digunakan untuk mengakses 

fitur pada website Gemix Shop, caption dari halaman tersebut, images, label dan 

text field yang berhubungan dengan merubah informasi barang dan sebuah tombol 

untuk menyimpan perubahan informasi barang tersebut. 
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Gambar 3.67 Rancangan Antarmuka Halaman Pembayaran 

 Gambar 3.67 menunjukkan rancangan antarmuka halaman pembayaran 

seperti yang terdapat dalam flowchart pembayaran pada Gambar 3.26. Pada 

halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header terdiri dari 

logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri dari 

caption dari halaman tersebut, images, label dan text field yang berhubungan 

dengan pembayaran seperti nama rekening dan nomor rekening yang digunakan 

dalam pembayaran, detil dari transaksi yang dilakukan dan dua tombol untuk 

Rancang Bangun Website..., Maria Devina, FTI UMN, 2018



109 

 

memproses pembayaran transaksi tersebut dan untuk kembali ke halaman 

transaksi ditunda. 

 

Gambar 3.68 Rancangan Antarmuka Halaman Detil Transaksi Terbuat 

 Gambar 3.68 menunjukkan rancangan antarmuka halaman detil transaksi 

terbuat seperti yang terdapat dalam flowchart pengaturan transaksi pada Gambar 

3.28. Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian header 

terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian content terdiri 

dari caption dari halaman tersebut, images, label dan text field yang berhubungan 

dengan detil transaksi terbuat, dan sebuah tombol untuk kembali ke halaman 

transaksi terbuat. 

Rancang Bangun Website..., Maria Devina, FTI UMN, 2018



110 

 

 

Gambar 3.69 Rancangan Antarmuka Halaman Detil Transaksi Menunggu 

 Gambar 3.69 menunjukkan rancangan antarmuka halaman detil transaksi 

tmenunggu seperti yang terdapat dalam flowchart transaksi pembelian pada 

Gambar 3.27. Pada halaman ini terdapat header, content, dan footer. Pada bagian 

header terdiri dari logo Gemix Shop, dan empat tombol menu. Pada bagian 

content terdiri dari caption dari halaman tersebut, images, label dan text field yang 

berhubungan dengan detil transaksi menunggu, dan sebuah tombol untuk kembali 

ke halaman transaksi menunggu. 
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