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RINGKASAN 

 

 

Rukun Tetangga 1 (RT1) Rukun Warga 2 (RW2) Kelurahan/Desa Berbek 

merupakan salah satu salah satu RT yang ada di Kelurahan/Desa Berbek 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. RT1 RW2 Kelurahan/Desa Berbek 

memiliki 55 keluarga dengan mata pencaharian berkisar 40% sebagai pengrajin 

sandal (home industri). Sandal yang dihasilkan berupa sandal berbahan dasar karet 

dengan berbagai model. Hasil produksi sandal tersebut biasanya dijual ke pasar-

pasar tradisional di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. Permasalahannya pada lima 

tahun terakhir ini usaha dari pengrajin sandal di wilayah tersebut mengalami 

penurunan penjualan sampai dengan 50%. Hal ini berdampak pada menurunnya 

tingkat perekonomian di wilayah tersebut. Oleh sebab itu pengrajin di wilayah 

tersebut ingin memperluas pangsa pasarnya untuk meningkatkan jumlah penjualan 

sandal. Berdasarkan permasalahan yang ada, solusi yang ditawarkan di 

pengabdian masyarakat (penmas) ini adalah pembuatan Sistem Informasi 

Penjualan Online, agar pengrajin sandal di wilayah tersebut dapat menjual hasil 

produksinya secara luas melalui internet. 

Untuk menghasilkan Sistem Informasi Penjualan Online yang berdaya 

guna bagi RT1 RW2 Kelurahan/Desa Berbek, penmas ini dilakukan dengan 

Model Waterfall. Tahapan penmas dimulai dengan survei dan wawancara dengan 

pihak RT1 RW2 Kelurahan/Desa Berbek serta studi literatur, analisis sistem, 

pembuatan desain basis data, membuat sistem informasi penjualan online dengan 

bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, pelatihan sistem informasi 

penjualan online kepada pengguna (pengrajin sandal), dan evaluasi sistem dengan 

pengisian dan pengolahan data kuesioner. 

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa pengrajin sandal dapat menjual hasil 

produksinya melalui sistem informasi penjualan online yang telah dibuat. Hasil 

evaluasi sistem juga telah menunjukkan bahwa sistem informasi penjualan online 

bisa diterima dengan baik oleh pemilik UMKM sandal. Selain itu, publikasi hasil 

IbM sudah sampai pada tahap submit ke jurnal nasional tidak terakreditasi. 
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PRAKATA 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME, atas rahmat dan 

berkahNya penulis dapat melaksanakan pengabdian masyarakat (penmas) dan 

menyelesaikan laporan akhir penmas yang berjudul “IbM Pembuatan dan 

Penerapan Sistem Informasi Penjualan Online pada Masyarakat Pengrajin Sandal 

RT1 RW2 Kelurahan/Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”. 

Dalam penulisan laporan akhir penmas ini penulis merasa masih banyak 

kekurangan baik pada teknis penulisan maupun pada materi. Oleh karena itu kritik 

dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk pelaksanaan penmas 

berikutnya. 

Dalam penulisan laporan akhir penmas ini penulis mengucapkan terima 

kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dalam 

menyelesaikan penmas ini, khususnya kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd. selaku Rektor Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya beserta jajarannya yang telah memberikan 

kemudahan baik berupa moril maupun materiil selama kegiatan penmas ini. 

2. Bapak Tutut Wurijanto, M.Kom, selaku Kepala Bagian Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

3. Bapak  Abdulloh Mas’ud, selaku Ketua RT1 RW2 Kelurahan/Desa Berbek. 

4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan 

bantuan dalam penulisan laporan akhir penmas ini. 

Akhir kata penulis berharap semoga Tuhan YME memberikan imbalan 

yang setimpal pada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dapat 

menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah. Selain itu, semoga laporan akhir ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 

 

Surabaya, 27 November 2017 

 

Penulis 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Analisis Situasi 

Rukun Tetangga 1 (RT1) Rukun Warga 2 (RW2) Kelurahan/Desa Berbek 

merupakan salah satu salah satu RT yang ada di Kelurahan/Desa Berbek 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. RT1 RW2 Kelurahan/Desa Berbek 

memiliki 55 keluarga dengan mata pencaharian berkisar 40% sebagai pengrajin 

sandal (home industri). Sandal yang dihasilkan berupa sandal berbahan dasar karet 

dengan berbagai model. Hasil produksi sandal tersebut biasanya dijual ke pasar-

pasar tradisional di wilayah Sidoarjo dan Surabaya. 

Permasalahan yang terjadi pada lima tahun terakhir ini usaha dari 

pengrajin sandal di wilayah tersebut mengalami penurunan penjualan sampai 

dengan 50%. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat perekonomian di 

wilayah tersebut. Oleh sebab itu pengrajin di wilayah tersebut ingin memperluas 

pangsa pasarnya untuk meningkatkan jumlah penjualan sandal. 

Berdasarkan permasalahan yang ada, solusi yang ditawarkan di IbM 

adalah pembuatan Sistem Informasi Penjualan Online, agar pengrajin-pengrajin 

sandal di wilayah tersebut dapat menjual hasil produksinya secara luas melalui 

internet. 

 

1.2 Permasalahan Mitra 

Mengacu pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penmas ini adalah penurunan jumlah penjualan sandal di pasar tradisional. 
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BAB 2 

TARGET DAN LUARAN 

 

 

2.1 Target 

Target dalam penmas ini adalah: 

Pengrajin sandal di RT1 RW2 Kelurahan/Desa Berbek Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

2.2 Luaran 

Luaran dalam penmas ini adalah: 

1. Sistem informasi penjualan online. 

2. Buku panduan penggunaan program. 

3. Kemampuan pengrajin sandal di RT1 RW2 Kelurahan/Desa Berbek 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk mengoperasikan Sistem Informasi 

Penjualan Online. 

4. Publikasi berupa jurnal penmas 
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

 

 

Berdasarkan permasalahan utama yakni penurunan jumlah penjualan 

sandal di wilayah RT1 RW2 Kelurahan/Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten 

Sidoarjo, maka solusi yang ditawarkan dalam penmas ini adalah membuat sistem 

informasi penjualan online dengan tujuan memperluas pangsa pasar untuk 

meningkatkan jumlah penjualan sandal. 

Sistem informasi penjualan online yang dibuat ini meliputi: 

1. Maintenance kategori sandal 

2. Maintenance item sandal 

3. Pemesanan online oleh pelanggan dengan metode pembayaran transfer bank 

4. Konfirmasi pembayaran oleh pelanggan 

5. Penanganan pesanan oleh penjual hingga pemberian no resi pengiriman 

Untuk membuat sistem informasi penjualan online di atas digunakan 

metode Siklus Hidup Pengembangan Sistem Model Waterfall. Adapun prosedur 

pembuatan sistem informasi penjualan online di wilayah RT1 RW2 

Kelurahan/Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo: 

1. Pengumpulan data dengan survei dan wawancara dengan warga RT1 RW2, 

serta studi literatur. 

2. Analisis sistem 

3. Pembuatan desain basis data 

4. Membuat sistem informasi penjualan online dengan bahasa pemrograman PHP 

dan database MySQL 

5. Pelatihan sistem informasi penjualan online kepada pengguna (pengrajin 

sandal) 

6. Evaluasi sistem dengan pengisian dan pengolahan data kuesioner 

Adapun partisipasi mitra yakni menyediakan data pendukung, 

menyediakan waktu untuk uji coba program dan pelatihan. 

Jenis luaran yang dihasilkan dalam penmas ini adalah: 

1. Sistem informasi penjualan online 
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2. Buku panduan penggunaan program 

3. Kemampuan pengrajin sandal di RT1 RW2 Kelurahan/Desa Berbek 

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk mengoperasikan Sistem Informasi 

Penjualan Online 

4. Publikasi berupa jurnal penmas 



 

5 

 

BAB 4 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

 

4.1 Kinerja PPM Stikom Surabaya dalam 1 (satu) tahun terakhir 

PPM Stikom Surabaya setiap tahun menyelenggarakan Call for Paper 

tingkat Nasional dengan nama Seminar Nasional Sistem dan Teknologi Informasi 

(SNASTI). Selain itu PPM juga menyelenggarakan hibah penelitian internal 

khusus untuk wadah penelitian dosen tetap Stikom Surabaya dan untuk publikasi 

hasil penelitian, PPM menyediakan fasilitas Jurnal Gematika dan STIKOM 

Jurnal. PPM Stikom Surabaya juga menyelenggarakan hibah internal penulisan 

buku ajar untuk dosen tetap Stikom Surabaya. 

Selain kegiatan penelitian di atas PPM Stikom Surabaya juga 

menyelenggarakan pelatihan-pelatihan komputer dasar untuk masyarakat di 

sekitar kampus. Untuk pelatihan tersebut Stikom Surabaya menyediakan fasilitas 

berupa laboratorium rakyat, yang dilengkapi dengan 15 komputer, laptop untuk 

dosen, LCD dan wifi untuk akses internet. 

 

4.2 Pelaksana Pengabdian Masyarakat 

Adapun pelaksana dari penmas ini adalah dosen tetap di Stikom 

Surabaya. Tim pelaksana terdiri atas ketua dan dua orang anggota. 

 

a. Ketua 

Ketua pelaksana adalah dosen tetap Program Studi Sistem Informasi di 

Stikom Surabaya dan menjadi penanggung jawab dari beberapa mata kuliah yang 

berkaitan dengan sistem informasi dan analisis data, dan pernah dua kali 

menerima hibah penelitian dosen muda dari Dikti. 

a. Nama Lengkap : Sulistiowati, S.Si., M.M. 

b. Jenis kelamin : Perempuan 

c. NIP : 960174 

d. Disiplin Ilmu : Statistik dan Manajemen 

e. Pangkat/Golongan : Lektor/IIIc 
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f. Jabatan Fungsional/Struktural : Dosen Tetap Stikom Surabaya/- 

g. Fakultas/jurusan : FTI/Sistem Informasi 

h. Waktu untuk Pengabdian Masyarakat ini: 15 jam/minggu 

 

b. Anggota 1 

Anggota pelaksana pertama merupakan dosen yang relevan dengan 

kegiatan penmas yang dilaksanakan. 

a. Nama Lengkap : Julianto Lemantara, S.Kom., M.Eng. 

b. Jenis kelamin : Laki-Laki 

c. NIP : 070656 

d. Disiplin Ilmu : Sistem Informasi 

e. Pangkat/Golongan : Asisten Ahli/- 

f. Jabatan Fungsional/Struktural : Dosen Tetap Stikom Surabaya/- 

g. Fakultas/jurusan : FTI/Sistem Informasi 

h. Waktu untuk Pengabdian Masyarakat ini: 15 jam/minggu 

 

c. Anggota 2 

Anggota pelaksana kedua merupakan dosen yang relevan dengan 

kegiatan penmas yang dilaksanakan. 

a. Nama Lengkap : A.B. Tjandrarini, S.Si., M.Kom. 

b. Jenis kelamin : Perempuan 

c. NIP : 960159 

d. Disiplin Ilmu : Sistem Informasi 

e. Pangkat/Golongan : Lektor/IIIc 

f. Jabatan Fungsional/Struktural : Dosen Tetap Stikom Surabaya/- 

g. Fakultas/jurusan : FTI/Manajemen Informatika 

h. Waktu untuk Pengabdian Masyarakat ini: 15 jam/minggu 

 

Dari kualifikasi ketua dan dua anggota pelaksana di atas dapat dilihat 

bahwa kualifikasi seluruh tim pelaksana sangat memadai dalam melaksanakan 

kegiatan penmas di RT1 RW2 Kelurahan/Desa Berbek Kecamatan Waru 

Kabupaten Sidoarjo.  
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Pelaksanaan penmas ini juga melibatkan dua orang mahasiswa dalam 

pembuatan maintenance kategori sandal dan maintenance item sandal. Adapun 

mahasiswa yang dilibatkan tersebut berasal dari Program Studi S1 Sistem 

Informasi atas nama Much. Andi Nouval R. (14410100011) dan dari Program 

Studi DIII Manajemen Informatika atas nama Novianto Indra Kusuma 

(15390100025). 
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BAB 5 

HASIL YANG DICAPAI 

 

 

Secara umum, hasil yang dicapai dalam IbM ini adalah telah 

dilaksanakan pembuatan, pelatihan, dan evaluasi program Penjualan Online pada 

Masyarakat Pengrajin Sandal RT1 RW2 Kelurahan/Desa Berbek Kecamatan 

Waru Kabupaten Sidoarjo. Program tersebut telah dibuat untuk beberapa modul. 

Berikut adalah hasil yang dicapai dalam pelaksanaan IbM ini. 

 

5.1. Hasil Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei dan wawancara. Hal 

utama yang berhasil didapatkan selama survei dan wawancara yaitu proses 

penjualan sandal selama ini dan masalah-masalah yang terjadi di UKM. Selain itu, 

ada juga beberapa data berhasil dikumpulkan dalam tahap ini yaitu: 

1. Data jenis sandal 

2. Data produk sandal 

3. Data seputar UKM, meliputi: nama UKM, nama pemilik, nama akun bank 

yang dimiliki, dan data kontak. 

 

5.2. Hasil Analisis Sistem 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ada 2 kelompok pengguna yang 

menggunakan aplikasi yaitu pemilik UKM sebagai penjual dan pengguna umum 

sebagai pembeli. Adapun kebutuhan fungsional untuk masing-masing pengguna 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pemilik UKM (Penjual) 

a. Maintenance kategori sandal 

b. Maintenance item atau produk sandal 

c. Penanganan pesanan oleh penjual 

2. Pengguna Umum (Pembeli) 

a. Pemesanan online dengan metode pembayaran transfer bank 

b. Konfirmasi pembayaran atas pemesanan 
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c. Pemantauan pengiriman 

 

5.3. Hasil Perancangan 

Hasil perancangan dalam kegiatan IbM ini berupa desain basis data. 

Terdapat 17 tabel dalam sistem informasi penjualan online yang dibangun. 

Adapun desain basis data tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.1. 

 

 

Gambar 5.1. Desain Basis Data 
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5.4. Hasil Pembuatan Sistem Informasi 

A. Halaman Penjual (Pemilik UKM) 

Untuk masuk sebagai penjual atau pemilik UKM, pengguna dapat 

mengunjungi alamat website yaitu: http://olshop.wiputra.com/administrasi. 

Halaman penjual ini digunakan untuk melakukan pengaturan kategori, item 

produk, ongkir, member, petunjuk belanja, nomor rekening tujuan transfer 

pembayaran online, kontak penjual, dan galeri. Selain itu, halaman penjual juga 

berfungsi untuk melayani pesanan pelanggan yang masuk dan pemberian nomor 

resi untuk pengiriman barang.  

Ada 9 menu utama jika masuk sebagai penjual, yaitu: Home, Produk, 

Ongkir, Member, Nota, Resi, Setting, Kategori Exist, dan Logout. Adapun menu 

dan submenu yang ada pada halaman penjual dapat dilihat pada Gambar 5.2 

sampai dengan Gambar 5.7. 

Pada menu kategori ada 4 submenu yaitu: tambah kategori, tambah 

produk, cari produk, dan cari produk lama. Untuk lebih jelasnya, submenu produk 

dapat dilihat pada Gambar 5.2. 

 

Gambar 5.2. Submenu Produk 

 

Pada menu ongkir ada 5 submenu terdiri atas: modul ongkir, provinsi, 

kota, kecamatan, dan ongkir. Untuk lebih jelasnya, submenu ongkir dapat dilihat 

pada Gambar 5.3. 
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Gambar 5.3. Submenu Ongkir 

 

Pada menu member ada 2 submenu terdiri atas: data member dan 

konfirmasi pembayaran. Untuk lebih jelasnya, submenu member dapat dilihat 

pada Gambar 5.4. 

 

Gambar 5.4. Submenu Member 

 

Pada menu nota ada 3 submenu terdiri atas: nota baru, nota sudah bayar, 

dan nota terkirim. Untuk lebih jelasnya, submenu nota dapat dilihat pada Gambar 

5.5. 
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Gambar 5.5. Submenu Nota 

 

Pada menu setting ada 4 submenu terdiri atas: cara belanja, galeri, bank, 

dan kontak. Untuk lebih jelasnya, submenu setting dapat dilihat pada Gambar 5.6. 

 

Gambar 5.6. Submenu Setting 

 

Pada menu kategori exist ada submenu sejumlah kategori produk. Jika 

jumlah kategori produk ada 6, maka submenu kategori exist juga berjumlah 6. 

Untuk lebih jelasnya, submenu kategori exist dapat dilihat pada Gambar 5.7. 
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Gambar 5.7. Submenu Kategori Exist 

 

Gambar 5.8 menunjukkan halaman awal penjual jika berhasil masuk ke 

sistem. Pada halaman awal (home), penjual dapat mengaktifkan atau 

menonaktifkan kata kunci yang nantinya digunakan untuk verfikasi akhir proses 

pemesanan online. Untuk menonaktifkan verifikasi berupa kata kunci saat 

pemesanan, penjual dapat mengkosongkan isian kata kuncinya lalu tekan tombol 

Update. Lebih jelasnya halaman awal penjual dapat dilihat  pada Gambar  5.8. 

 

Gambar 5.8. Halaman awal penjual 
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Pada halaman tambah kategori, penjual dapat menambah, mengubah, dan 

menghapus data kategori produk. Tampilan halaman tambah kategori ini dapat 

dilihat pada Gambar 5.9. 

 

Gambar 5.9. Halaman Tambah Kategori Produk 

 

Pada halaman tambah produk, penjual dapat menambah data produk 

dengan mengunggah gambar dan mengisi nama produk, kategori, harga, berat 

(gram), stok, varian, dan keterangan. Tampilan halaman tambah kategori ini dapat 

dilihat pada Gambar 5.10. 

Halaman cari produk dapat digunakan oleh penjual untuk menampilkan 

daftar produk sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Pada halaman ini, 

penjual dapat mengubah atau menghapus daftar produk yang ditampilkan. 

Tampilan halaman pencarian produk dapat dilihat pada Gambar 5.11. 

Halaman cari produk lama memiliki fungsi yang hampir sama dengan 

halaman pencarian produk. Perbedaannya, pada halaman ini penjual dapat melihat 

koleksi lama yang pernah diunggah dengan memilih kurun waktu tertentu. Untuk 

lebih jelasnya, tampilan halaman cari produk lama dapat dilihat pada Gambar 

5.12. 
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Gambar 5.10. Halaman Tambah Produk 

 

Gambar 5.11. Halaman Pencarian Produk 
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Gambar 5.12. Halaman Cari Produk Lama 

 

Pada halaman menu modul ongkir, penjual dapat melakukan import 

ongkos kirim dari file excel dengan format yang telah ditentukan. Lebih jelasnya, 

halaman modul ongkir ini dapat dilihat pada Gambar 5.13. 

 

Gambar 5.13. Halaman Modul Ongkir 

 

sandal 
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Pada halaman provinsi, penjual dapat menambah, mengubah, dan 

menghapus data provinsi sebagai tujuan pengiriman. Untuk lebih jelasnya, 

tampilan halaman provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.14. 

 

Gambar 5.14. Halaman Provinsi 

 

Pada halaman kota, penjual dapat menambah, mengubah, dan menghapus 

data kota sebagai tujuan pengiriman. Untuk lebih jelasnya, tampilan halaman kota 

dapat dilihat pada Gambar 5.15. 

 

Gambar 5.15. Halaman Kota 
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Pada halaman kecamatan, penjual dapat menambah, mengubah, dan 

menghapus data kecamatan sebagai tujuan pengiriman. Untuk lebih jelasnya, 

tampilan halaman kecamatan dapat dilihat pada Gambar 5.16. 

 

Gambar 5.16. Halaman Kecamatan 

 

Pada halaman ongkir, penjual dapat menambah, mengubah, dan 

menghapus data ongkos kirim secara manual satu per satu. Untuk lebih jelasnya, 

tampilan halaman ongkir dapat dilihat pada Gambar 5.17. 

 

Gambar 5.17. Halaman Ongkir 
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Halaman member dapat digunakan oleh penjual untuk melihat daftar 

member yang telah mendaftar di website. Selain itu, penjual dapat menghapus 

data member yang dirasa tidak valid. Untuk lebih jelasnya, halaman member 

dapat dilihat pada Gambar 5.18. 

 

Gambar 5.18. Halaman Member 

 

Halaman konfirmasi bayar ini digunakan untuk melihat daftar pembeli 

atau pelanggan yang sudah melakukan konfirmasi pembayaran. Selaian itu, 

halaman ini dapat digunakan untuk menghapus data konfirmasi bayar yang 

dianggap tidak valid oleh penjual. Lebih jelasnya, halaman konfirmasi bayar dapat 

dilihat pada Gambar 5.19. 

Halaman nota baru digunakan oleh penjual untuk melihat daftar nota 

penjualan yang baru terjadi dan penjual juga dapat mengubah status nota menjadi 

sudah dibayar apabila pembayaran dianggap valid setelah penjual melihat 

referensi dari halaman konfirmasi bayar. Untuk lebih jelasnya, halaman nota baru 

dapat dilihat pada Gambar 5.20. 

Halaman nota sudah bayar digunakan untuk melihat daftar nota penjualan 

yang sudah lunas pembayarannya. Selain itu, penjual juga dapat melakukan 

pengubahan kembali status nota menjadi belum dibayarkan apabila penjual 

melakukan kesalahan atas persetujuan pembayaran nota. Penjual juga dapat 

mengubah status penjualan menjadi sudah dikirim pada halaman ini. Untuk lebih 

jelasnya, halaman nota sudah bayar ini dapat dilihat pada Gambar 5.21. 
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Gambar 5.19. Halaman Konfirmasi Bayar 

 

 

Gambar 5.20. Halaman Nota Baru. 
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Gambar 5.21. Halaman Nota Sudah Bayar. 

 

Halaman nota terkirim digunakan untuk melihat daftar penjualan yang 

sudah dikirim. Selain itu, penjual juga dapat melakukan pengubahan kembali 

status penjualan menjadi belum dikirim apabila penjual melakukan kesalahan. 

Untuk lebih jelasnya, halaman nota terkirim ini dapat dilihat pada Gambar 5.22. 

 

Gambar 5.22. Halaman Nota Terkirim. 
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Halaman resi dapat digunakan oleh penjual untuk memberikan no resi 

pengiriman kepada pelanggan atau pembeli yang pesanannya baru saja diproses 

ke jasa ekspedisi pengiriman barang. Untuk lebih jelasnya, halaman resi dapat 

dilihat pada Gambar 5.23. 

 

Gambar 5.23. Halaman Resi 

 

Halaman cara belanja ini digunakan oleh penjual untuk memberikan 

deskripsi bagaimana cara melakukan belanja online di website. Lebih jelasnya, 

halaman cara belanja ini dapat dilihat pada Gambar 5.24. 

 

Gambar 5.24. Halaman Cara Belanja. 
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Halaman galeri dapat digunakan oleh penjual untuk memasang galeri 

foto yang dirasa perlu ditambahkan di website penjualan online. Lebih jelasnya, 

halaman galeri dapat dilihat pada Gambar 5.25. 

 

Gambar 5.25. Halaman Galeri. 

 

Halaman bank dapat digunakan oleh penjual untuk mengatur daftar bank 

yang dimiliki oleh penjual atau pemilik sebagai alamat tujuan transfer 

pembayaran. Lebih jelasnya, halaman bank ini dapat dilihat pada Gambar 5.26. 

 

Gambar 5.26. Halaman Bank 
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Halaman kontak dapat digunakan oleh penjual untuk melakukan 

pengaturan kontak dari penjual yang bisa dihubungi, mulai dari nama kontak, 

alamat, HP, BB, meta deskripsi, hingga meta keyword yang berfungsi untuk 

membantu pencarian website di google. Halaman kontak ini dapat dilihat pada 

Gambar 5.27. 

 

Gambar 5.27. Halaman Kontak. 

 

Halaman kategori exist dapat digunakan oleh penjual untuk melihat 

daftar barang berdasarkan kategorinya. Untuk lebih jelasnya, halaman kategori 

exist ini dapat dilihat pada Gambar 5.28. 

 

Gambar 5.28. Halaman Kategori Exist 
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B. Halaman Pembeli 

Secara umum, website yang ditujukan kepada pembeli ini mengijinkan 

seorang pembeli untuk melihat daftar produk yang dijual, lalu memesan produk 

yang diminati, melakukan konfirmasi pembayaran, dan mengecek proses 

pengiriman barang dengan memasukkan no resi pengiriman. Halaman untuk 

pembeli ini terdiri dari menu home, how to, resi, galeri, kontak, konfirmasi, dan 

member.  

Pada menu home, pembeli langsung dapat melihat daftar produk yang 

dijual. Selain itu, pada halaman ini, pembeli dapat mencari produk dengan kata 

kunci tertentu dan pembeli juga dapat melihat akun bank penjual beserta detail 

kontaknya. Untuk lebih jelasnya, halaman home pembeli dapat dilihat pada 

Gambar 5.29. 

 

Gambar 5.29. Halaman Home Pembeli 

 

Pada menu how to, pembeli akan diberikan informasi mengenai 

bagaimana cara berbelanja melalui website. Untuk lebih jelasnya, halaman how to 

dapat dilihat pada Gambar 5.30. 

Pada menu resi, pembeli dapat meihat 10 nomor resi terbaru. Selain itu, 

pembeli juga bisa mencari dan mengecek no resi miliknya pada halaman ini. 

Untuk lebih jelasnya, halaman resi dapat dilihat pada Gambar 5.31. 
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Gambar 5.30. Halaman How To 

 

Gambar 5.31. Halaman Resi 

 

Pada menu galeri, pembeli dapat melihat galeri foto yang berkaitan 

dengan penjualan sandal secara online. Untuk lebih jelasnya, halaman galeri dapat 

dilihat pada Gambar 5.32. 
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Gambar 5.32. Halaman Galeri 

 

Pada menu kontak, pembeli dapat melihat detail kontak dari penjual yang 

bisa dihubungi. Untuk lebih jelasnya, halaman kontak dapat dilihat pada Gambar 

5.33. 

 

Gambar 5.33. Halaman Kontak 

 

Pada menu konfirmasi, pembeli dapat melakukan konfirmasi terhadap 

pembayaran pesanan yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk melakukan 

konfirmasi pembayaran, pembeli harus mengisi nomor pesanan, email pemesan, 

bank tujuan transfer, tanggal transfer, jumlah transfer, nama bank  pengirim, nama 
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pemilik rekening pengirim, dan captcha. Untuk lebih jelasnya, halaman 

konfirmasi pembayaran dapat dilihat pada Gambar 5.34. 

 

Gambar 5.34. Halaman Konfirmasi Pembayaran 

 

Pada menu member, pembeli diberi kesempatan untuk bergabung 

menjadi member dengan melakukan pendaftaran. Untuk mendaftar sebagai 

member, pembeli harus mengisi username, password 6 digit, dan password ulang. 

Bagi pembeli yang sudah terdaftar menjadi anggota, pembeli dengan login saja ke 

dalam sistem dengan memasukkan username dan password. Untuk lebih jelasnya, 

halaman member dapat dilihat pada Gambar 5.35. 

 

Gambar 5.35. Halaman Member 
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Apabila pembeli sudah login sebagai member, maka akan muncul menu 

baru yaitu: profil, ganti password, history belanja, dan logout. Pada saat pembeli 

yang sudah menjadi member tersebut memilih menu profil, maka pembeli dapat 

melihat maupun mengisi nama, alamat lengkap, provinsi, kota, kecamatan, kode 

pos, HP, email, BB, WA, YM, dan LINE. Lebih jelasnya, halaman profil dapat 

dilihat pada Gambar 5.36. 

 

Gambar 5.36. Halaman Profil 

 

Pada menu ganti password, member dapat melakukan penggantian 

password dari password saat ini ke password yang baru dengan cara mengisi 

password saat ini lalu mengisi password baru sebanyak 2 kali untuk konfirmasi 

password. Setelah isian benar dan tombol ubah password ditekan, maka password 

akan segera berganti ke password yang baru. Untuk lebih jelasnya, halaman ganti 

password dapat dilihat pada Gamnbar 5.37. 

Pada menu history belanja, member dapat melihat semua histori 

pembelajaan yang pernah dilakukan pada website. Untuk lebih jelasnya, halaman 

history belanja ini dapat dilihat pada Gambar 5.38.  

Pada sistem yang dibangun ini, pembeli sebenarnya baru mendapatkan 

akses penuh untuk melakukan  pembelian di website ini setelah mendaftar dan 

login ke dalam sistem. Jika belum login ke sistem, maka pembeli hanya bisa 
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melihat daftar produk dan menambahkan ke keranjang saja. Pembeli tidak bisa 

melanjutkan ke tahap pembelian selanjutnya jika belum login. Jika pembeli sudah 

login, maka pembeli bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk tahap pertama 

yaitu menambahkan produk ke keranjang belanja dapat dilihat pada Gambar 5.39. 

 

Gambar 5.37. Halaman Ganti Password 

 

 

Gambar 5.38. Halaman History Belanja 
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Gambar 5.39. Halaman Keranjang Belanja 

 

Setelah produk pilihan masuk ke dalam keranjang belanja, tahap kedua 

yaitu mengisi data pengiriman. Pada halaman ini, pembeli bisa mengisi alamat 

tujuan pengiriman dengan selengkap-lengkapnya dan sebenar mungkin. Setelah 

itu, pemebli dapat memilih jenis ekspedisi pengiriman dan memberikan 

keterangan tambahan apabila diperlukan. Untuk lebih jelasnya, halaman pengisian 

data pengiriman ini dapat dilihat pada Gambar 5.40. 

 

Gambar 5.40. Halaman Pengisian Data Pengiriman 
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Tahap ketiga dari proses pemesanan adalah sistem menampilkan data 

pesanan, data pengiriman, total pembayaran, dan cara melakukan pembayaran. 

Lebih jelasnya, halaman nota pemesanan dapat dilihat pada Gambar 5.41. 

 

Gambar 5.41. Halaman Nota Pemesanan 

 

Tahap keempat yaitu melakukan transfer pembayaran ke akun bank yang 

sudah ditampilkan pada halaman nota pemesanan dan tahap kelima yaitu 

melakukan konfirmasi pembayaran. Untuk melakukan konfirmasi pembayaran, 

pembeli dapat memilih menu konfirmasi lalu memasukkan isian seperti yang 

sudah pernah dijelaskan sebelumnya pada Gambar 5.34. Setelah melakukan 

konfirmasi, penjual dapat melihat daftar konfirmasi seperti yang tampak pada 

Gambar 5.19 lalu penjual dapat melakukan konfirmasi pembayaran pembeli pada 

halaman nota baru seperti pada Gambar 5.20. Selanjutnya, penjual dapat 

memberikan no resi pengiriman pemesanan dengan cara seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya di Gambar 5.23. Tahap terakhir, pembeli dapat melihat 

proses perkembangan pengiriman pesanan seperti pada Gambar 5.31. Demikian 

alur pembelanjaan online di website yang telah dibuat. 
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5.5. Hasil Pelatihan 

Pelatihan kepada pihak UKM dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 

2017. Peserta pelatihan sebanyak 6 orang. Adapun dokumentasi selama pelatihan 

dapat dilihat pada Gambar 5.42 dan 5.43. 

 

Gambar 5.42. Pelatihan Program (1) 

 

Gambar 5.43. Pelatihan Program (2) 
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5.6. Hasil Evaluasi  

Secara keseluruhan, program penjualan online dinilai baik oleh pihak 

UKM. Adapun hasil evaluasi terhadap program yang sudah dilatihkan ke pihak 

UKM dapat dilihat pada Tabel 5.1. 

 

Tabel 5.1. Hasil Evaluasi Program 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil paparan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pemilik UMKM sandal dapat menjual hasil produksinya melalui sistem 

informasi penjualan online yang telah dibuat dengan fitur-fitur sebagai berikut:  

a. Maintenance kategori sandal;  

b. Maintenance item sandal;  

c. Pemesanan online oleh pelanggan dengan metode pembayaran transfer 

bank;  

d. Konfirmasi pembayaran oleh pelanggan;  

e. Penanganan pesanan oleh penjual hingga pemberian no resi pengiriman. 

2. Berdasarkan hasil evaluasi sistem dengan penyebaran dan pengolahan angket 

serta analisis deskriptif, diperoleh bahwa sistem informasi penjualan online 

bisa diterima dengan baik oleh pemilik UMKM sandal di wilayah RT1 RW2 

Desa Berbek, Sidoarjo. 

3. Publikasi hasil IbM sudah sampai pada tahap submit ke jurnal nasional tidak 

terakreditasi. 
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