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ABSTRAKSI

Teknologi internet berkembang dengan sangat cepat dewasa ini, hampir
ribuan situs-situs internet yang bermunculan setiap harinya dan semakin banyak
masyarakat dunia yang memakai teknologi ini. Dengan teknologi ini kita dapat
menemukan informasi yang sangat banyak dengan sangat cepat. Karena kelebihan
yang dimiliki oleh teknologi internet maka tidak salah jika kini perusahaanperusahaan

besar

mengadopsi

teknologi

ini

untuk

kepentingan

internal

perusahaannya. Teknologi internet yang digunakan untuk kepentingan internal
perusahaan disebut dengan intranet dimana pada dasarnya sama dengan internet.
Sistem Pendukung Keputusan Smart Buying berbasis web ini adalah sistem
yang sangat diperlukan oleh pemakai untuk menangani masalah penentuan tempat
perbelanjaan yang memberikan total biaya pembelian yang termurah , waktu
pencapaian lokasi yang relatif lebih cepat serta memberikan informasi tentang sarana
yang bisa digunakan untuk mencapai lokasi tempat perbelanjaan tersebut.
Dengan adanya dukungan sistem ini maka diharapkan dapat membantu
pemakai dalam hal ini masyarakat umum yang melakukan proses pembelian produk
pada tempat perbelanjaan yang nantinya dapat memberikan nilai effisiensi total biaya
pembelian produk , waktu serta sarana yang diperlukan untuk mencapai lokasi tempat
perbelanjaan tersebut.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Masalah
Teknologi Internet

adalah salah satu teknologi yang sangat

pesat

perkembangannya dan sudah merupakan simbol dari cara berkomunikasi secara
bebas, tanpa dibatasi ruang, jarak dan waktu. Dengan ditunjang oleh berbagai
kelebihan yang dimiliki oleh Internet, terutama biaya koneksi yang murah,
ketersediaan informasi yang tidak terbatas.
Internet kini telah menjadi salah satu media informasi yang digunakan secara
luas oleh berbagai kalangan. Informasi yang disajikan tidak terbatas pada teks dan
gambar saja, tetapi juga suara dan gambar bergerak. Dengan adanya teknologi
Internet tersebut maka banyak sekali bermunculan site-site dari perusahaanperusahaan untuk keperluan perusahaannya. Beberapa diantaranya adalah site-site
dari tempat-tempat perbelanjaan yang berfungsi untuk memberikan atau menawarkan
barang yang disertai dengan daftar harganya masing-masing.
Dengan sekian banyaknya tempat-tempat perbelanjaan yang berlokasi di
tempat yang berbeda dan memiliki site yang berdiri sendiri itu, membuat konsumen
kebingungan didalam menentukan tempat perbelanjaan barang-barang yang
diperlukannya. Maka untuk memudahkan para konsumen, diperlukan suatu sistem
pendukung keputusan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan proses
pengolahan harga barang dan waktu pencapaian sehingga diperoleh harga yang
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termurah dengan waktu yang tercepat. Sehingga pada nantinya para konsumen dapat
memutuskan tempat perbelanjaan yang sesuai.
Dengan adanya teknologi Markup Langguage yang baru yaitu Extensible
Markup Language ( XML ), memberi kemudahan kepada kita untuk dapat mengambil
informasi yang kita butuhkan. Dalam hal ini mengenai daftar barang beserta harga
yang terdapat pada masing-masing site dari tempat-tempat perbelanjaan, yang
kemudian kita tempatkan pada sistem yang akan dibuat ini. Baru kemudian dapat
dilakukan proses pengolahan harga barang dan waktu pencapaiannya sehingga
diperoleh harga yang termurah dengan waktu yang tercepat. Sehingga tujuan dari
pembuatan sistem ini dapat terwujud.

1.2.

Tujuan
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk merancang dan membuat Sistem

Pendukung Keputusan Smart Buying berbasis Internet dengan Teknologi XML.
Dengan adanya sistem ini, pada nantinya yang diharapkan adalah sebagai berikut :
1.

Memberikan informasi yang cepat dan tepat kepada para konsumen

dalam

menentukan tempat berbelanja.
2.

Konsumen dapat dengan mudah mendapatkan informasi mengenai harga dari
barang-barang pada tempat-tempat perbelanjaan dan waktu pencapaian ke lokasi
tempat perbelanjaan tersebut.

3.

Lebih mengenalkan harag-harga barang dari tempat-tempat perbelanjaan kepada
umum, sebagai bagian dari upaya promosi dan pengambilan keputusan oleh para
konsumen didalam melakukan proses pemilihan tempat perbelanjaan yang dapat
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memberikan harga dan waktu serta sarana yang effisien ( harga relatif lebih
murah dan waktu yang diperlukan untuk mendapatkannya relatif lebih cepat ).

1.3.

Perumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu

permasalahan , yaitu : “Bagaimana merancang dan membuat suatu Sistem Pendukung
Keputusan Smart Buying berbasis Internet dengan menggunakan teknologi XML ?”

1.4.

Batasan Masalah
Perancangan dan pembuatan Sistem Pendukung Keputusan Smart Buying ini

dibatasi beberapa hal. Adapun pembahasan permasalahan ini dibatasi pada :
1.

Sistem hanya dapat menangani tempat perbelanjaan yang telah memiliki site-site
yang dibangun dengan teknologi Extensible Markup Language ( XML ) dan
sudah memberikan ijin untuk diadakan pemrosesan pada sistem ini , dalam hal
ini digunakan sample berupa 3 ( tiga ) buah site tempat perbelanjaan yaitu: Tiara
Dewata, Alpha dan Makro yang berlokasi di Denpasar.

2.

Sistem tidak menyediakan secara detail denah lokasi dari tempat-tempat
perbelanjaan seperti : jalur transportasi, jalur kendaraan umum, jalur komunikasi
dalam bentuk peta.

3.

Sistem ini hanya menangani pemrosesan data-data berupa harga, waktu dan
sarana untuk dapat memberikan alternatif-alternatif keputusan kepada para
konsumen didalam pemilihan tempat perbelanjaan yang dapat memberikan
effisiensi terhadap biaya dan waktu serta sarana yang dibutuhkan.
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4.

1.5.

Sistem ini tidak menyediakan transaksi pembelian barang.

Metodologi
Metodologi yang digunakan dalam mengerjakan tugar akhir ini antara lain

adalah :
1. Wawancara
yaitu tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berwenang, untuk
mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penyelesaian masalah.
2. Observasi
yaitu melakukan pengamatan langsung ke perusahaan untuk mengetahui
permasalahan yang sebenarnya di dunia kerja.
3. Studi literatur
yaitu dengan mempelajari dan membaca buku-buku yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang sedang dihadapi.
4. Analisa
Melakukan analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan
dengan sistem yang akan dibuat.
5. Perancangan
Melakukan perancangan terhadap sistem yang akan dibuat yang meliputi :
a. Pembuatan Sistem Flow
Untuk memberikan gambaran tentang cara kerja sistem yan akan dibuat.
b. Pembuatan DFD
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Untuk menggambarkan arus data serta proses pengolahan data yang ada pada
sistem yang akan dibuat.
c. Pembuatan ERD
Untuk menggambarkan hubungan antara tabel-tabel yang ada pada sistem
yang dibuat.
6. Implementasi sistem
Melakukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil perancangan sistem.

1.6.

Sistematika Penulisan

BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini membicarakan latar belakang masalah, tujuan, perumusan
masalah, batasan masalah, metodologi serta sistematika penulisan.

BAB II

: LANDASAN TEORI
Bab ini membahas teori yang dipergunakan dalam membantu
memecahkan masalah serta teori ilmu yang terkait.

BAB III

: PERMASALAHAN
Bab ini berisi penjelasan tentang permasalahan yang ada dalam
Sistem Pendukung Keputusan Smart Buying Yang Berbasis Internet
dengan teknologi XML.

BAB IV

: DESAIN DAN IMPLEMENTASI
Bab ini berisi penjelasan tentang desain dan implementasi dari sistem
yang dibuat yang dijabarkan dengan menggunakan bantuan
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flowchart, DFD serta ER-D dan juga penjelasan dari rancangan input
dan outputnya.
BAB V

: PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diambil sesuai dengan
hasil pembahasan.

6
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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1.

Smart Buying
Smart Buying dapat diartikan secara sederhana dengan menjabarkan kata

pembentuknya. Smart adalah kata bahasa Inggris yang berarti pintar. Buying juga
merupakan kata dari bahasa Inggris yang dapat diartikan sebagai pembelian.
Smart Buying dapat didefinisikan sebagai suatu sistem ( dalam bentuk
halaman Web yang menggunakan teknologi XML ) yang dapat memberikan
alternatif-alternatif pengambilan keputusan kepada konsumen terhadap pembelian
suatu produk pada tempat perbelanjaan yang telah memberikan ijinnya untuk
diadakan suatu pembandingan harga dan telah online di Internet ( telah memiliki
halaman Web sendiri ), sehingga akan diperoleh suatu tempat perbelanjaan yang
dapat memberikan suatu barang dengan kualitas yang masih baik dengan harga yang
relatif lebih murah dari harga barang yang ditawarkan oleh tempat perbelanjaan yang
lainnya tanpa melupakan faktor waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang
yang dicari.

2.2.

Sistem Informasi Manajemen

2.2.1. Konsep dasar sistem
Adalah sekumpulan elemen yang saling terkait dan bertanggung jawab
memproses masukan ( input ) sehingga menghasilkan keluaran ( output ).
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Elemen-elemen dari sistem tersebut adalah :
1. Tujuan, merupakan tujuan dari sistem tersebut yang dapat berupa tujuan usaha,
kebutuhan masalah, prosedur pencapaian tujuan.
2. Batasan, merupakan batasan-batasan yang ada dalam mencapai tujuan dari sistem,
yang dapat berupa peraturan-peraturan, biaya-biaya, personil, peralatan dan lainlain.
3. Kontrol, merupakan pengawas dari pelaksanaan pencapaian tujuan sistem yang
dapat berupa kontrol masukan data, pengeluaran data dan pengoperasian.
4. Input, merupakan bagian dari sistem yang bertugas untuk menerima data
masukan, dimana data dapat berupa asal masukan, frekwensi pemasukan dan jenis
pemasukan data.
5. Proses, merupakan bagian yang memproses data menjadi informasi sesuai dengan
keinginan penerima berupa klasifikasi, peringkasan dan pencaharian.
6. Output, merupakan keluaran atau tujuan akhir dari sistem yang dapat berupa
laporan, grafik.
7. Umpan balik, dapat berupa perbaikan, pemeliharaan.

2.2.2. Sistem informasi
Sistem informasi berbasis komputer adalah suatu sistem yang terintegrasi
antara manusia dan mesin yang memanfaatkan teknologi komputer dalam pengolahan
dan penyediaan informasi guna mendukung operasional manajemen maupun
pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Sedangkan informasi itu sendiri
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adalah merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi
penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil suatu keputusan.
Sistem informasi ini telah ada jauh sebelum perkembangan teknologi
komputer, namun dengan makin kompleksnya dunia usaha, kebutuhan akan informasi
meningkat drastis dan dengan makin canggihnya teknologi sistem komputer, sistem
informasi manajemen juga mengalami perubahan yang berarti dalam beberapa tahun
terakhir ini. Dengan bantuan teknologi komputer yang sudah demikian maju,
manajemen dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan
keputusan dengan cepat dan tepat.
Penggunaan komputer dalam suatu organisasi memberikan pengaruh yang
besar terhadap keseluruhan. Dampak komputer terhadap aktifitas organisasi antara
lain:
1. Komputer dapat memproses data secara cepat dan mengirimkannya dengan waktu
relatif singkat.
2. Komputer dapat membantu dalam pengambilan keputusan, hal ini disebabkan
karena kecepatan proses yang tinggi dan dapat menganalisa data dengan cepat.
Informasi dipandang dalam 3 tingkatan :
1. Tingkatan Teknis
Seberapa banyak informasi disalurkan pada penerima.
2. Tingkatan Semantik
Seberapa tepat simbol-simbol tersebut dapat memperjelas informasi.
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3. Tingkat Efektifitas
Seberapa informasi dapat memberi motivasi.
Kualitas Informasi :
a. Akurat
Informasi bebas dari kesalahan yang berarti bahwa seseorang yang mendapatkan
informasi akan mendapatkan suatu kebenaran dan kepuasan karena apa yang
disampaikan telah mengandung suatu kebenaran.
b. Tepat Waktu
Informasi tersedia pada saat dibutuhkan.
c. Relevan
Informasi harus bermanfaat bagi pemakai sesuai kebutuhan.
d. Mudah dipahami
Bahwa informasi yang disampaikan itu harus mudah dimengerti oleh yang
meneriam informasi agar tidak terjadi salah pengertian.
e. Kehandalan
Bahwa

informasi

yang

disampaikan

harus

bisa

dipertangungjawabkan

kebenarannya, dari manapun asal informasi itu harus bisa dijamin kebenarannya

2.3.

Analisa dan Perancangan Sistem Informasi
Analisa sistem merupakan tahap penguraian dari sistem informasi yang utuh

kedalam

sub

sistem

yang

dimaksud.

Mengidentifikasi dan

mengevaluasi

permasalahan, hambatan yang terjadi serta kebutuhan yang diharapkan sehingga
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dapat diusulkan perbaikannya. Dalam menganalisa sistem informasi yang utuh
apabila terdapat kesalahan maka sistem tersebut harus dapat menemukan
kelemahannya dan mengusulkan perbaikannya.
Setelah tahap analisa sistem dilakukan, tahap berikutnya adalah siklus
pengembangan sistem informasi adalah perancangan sistem. Pada tahap ini terdapat
aktivitas pendefinisian kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang
bangun implementasi dimana penggambarannya dapat dituangkan kedalam bentuk
Flowchart, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD)

A.

Flowchart
Alat bantu yang banyak dipergunakan untuk menggambarkan aliran dari kerja

suatu

sistem . Flowchart adalah suatu bagan alir yang digunakan untuk

menunjukkan arus pekerjaan atau proses secara menyeluruh dari bagian sistem
dimana bagan ini menjelaskan urutan procedure-procedure yang ada dalam system.

B.

Data Flow Diagram ( DFD )
Data Flow Diagram adalah penggambaran sistem secara logika yang

menggunakan bentuk-bentuk simbol untuk menggambarkan aliran data melalui suatu
proses yang saling berkait. Simbol – simbol DFD dapat digambarkan sebagai berikut
:
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1. External Entity

Kesatuan diluar lingkungan sistem yang dapat berupa orang, organisasi atau
sistem lain yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem.

2. Data Flow (Arus Data )

Aliran data yang dapat berupa masukan untuk proses atau keluaran dari proses.
3. Proses

Kegiatan yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari hasil suatu arus
data yang masuk kedalam proses untuk menghasilkan arus data yang keluar dari
proses.
4. Data Store (Penyimpanan Data)

Penyimpanan data yang berupa file atau database dalam sistem komputer.
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C.

Entity Relationship Diagram ( ERD )
Model data dipergunakan untuk menggambarkan hubungan antara entity

dengan relasinya. ERD dapat dikategorikan menjadi beberapa macam yaitu :
1. One to One Relationship
Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu banding satu
2. One to Many Relationship
Hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah satu berbanding banyak
atau dapat juga dibalik yaitu banyak berbanding satu
3. Many to Many Relationship
Hubungan antara file pertama dengan file kedua banyak berbanding banyak

2.4.

Basis Data dan Normalisasi
Basis data adalah kumpulan data yang sejenis yang mana satu sama lain saling

berhubungan, untuk penyimpanannya digunakan perangkat keras komputer dan
pengelolaannya menggunakan perangkat lunak komputer. Sistem pengolahan basis
data berfungsi sebagai penyedia informasi bagi pemakainya.
Penyusunan basis data dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah
pada penyusunan data, antara lain :
1. Redudansi dan inkonsistensi data
2. Kesulitan pengaksesan data
3. Isolasi data untuk standarisasi
4. Multiple user (banyak pemakai)
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5. Masalah keamanan
6. Masalah integrasi
7. Masalah kebebasan data
Normalisasi dapat didefinisikan sebagai upaya pemodelan basis data dari
bentuk yang tidak terstruktur hubungan datanya ke bentuk basis data yang lebih
terstruktur dan jelas hubungan antar datanya.
Beberapa bentuk normalisasiantara lain :
1. Bentuk tidak normal (unnormalized form), bentuk ini merupakan kumpulan data
yang direkam tidak ada keharusan untuk mengikuti suatu format tertentu. Dapat
saja data tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan apa adanya sesuai
dengan kedatangannya.
2. Bentuk normal pertama (1nf), bentuk normal kesatu mempunyai ciri yaitu setiap
data dibentuk dalam flat file (file datar/rata), data dibentuk dalam satu record
demi satu record dan nilai dari field-fieldnya berupa atomik.
3. Bentuk normal kedua (2nf), bentuk normal kedua mempunyai syarat yaitu bentuk
data telah memenuhi kriteria pertama. Atribut bukan key harus tergantung pada
primary key, sehingga bentuk normal kedua harus sudah ditentukan kunci field.
Kunci field haruslah unik dan dapat mewakili attribut lain yang menjadi
anggotanya.
4. Bentuk normal ketiga (3nf), untuk menjadi bentuk normal ketiga maka relasi
harus dalam bentuk normal kedua dan semua attribut bukan primary key tidak
mempunyai hubungan yang transitif.
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5. Bentuk normalisasi yang lain yaitu Boyle Code Normal Form (BCNF), Keempat,
Kelima, tetapi bentuk-bentuk tersebut jarang sekali dipergunakan, jadi tidak
dibahas dalam laporan ini.

2.5.

Microsoft Access
Microsoft Acces adalah salah satu dari perangkat lunak database yang berbasis

windows. Kemampuan yang luas dan fleksibel baik dalam proteksi data dan juga
dapat berkomunikasi dengan format data lain.
Kemudahan yang dimilikinya adalah fasilitas macro, struktur query language
(SQL), pemakaian data bersama, pengaturan relationship antar tabel,

dan bisa

dipakai oleh perangkat lunak lain seperti Microsoft Visual Basic atau perangkat
lunak yang berbasis windows lainnya.
Kelebihan dari penggunaan Microsoft Access :
1.

Merupakan paket dari Microsoft Office yang berisi :
- Microsoft Word
- Microsoft Acces
- Microsoft Powerpoint
- Microsoft Photo Editor
Yang jelas akan menghemat biaya untuk pembelian software

2.

Compatible dengan software yang berbasis under Microsoft Windows, sehingga
mempermudah eksport/import file.
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3.

Penggunaan yang cukup mudah untuk pembuatan tabel – tabel karena tersedia
tool - tool yang sangat membantu user.

4.

Daya tampung data yang cukup dan bisa dihandalkan.

5.

Berbasis 32 bit.
Kelemahan yang dimiliki Microsoft Access :

1.

Perintah – perintah yang tersedia cukup terbatas sehingga untuk manipulasi data
yang komplek perlu penanganan khusus.
Namun dari kebutuhan pembuatan sistem informasi ini, penggunaan

Microsoft acces cukup memadai disamping satu paket dengan Microsoft Office dan
mudah dimengerti.

Gambar 2.1. Memulai Microsoft Access
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Gambar 2.2. Design Tabel

2.6.

Sistem Pendukung Keputusan
Sistem Pendukung Keputusan merupakan suatu sarana atau alat bantu untuk

mendukung suatu bentuk keputusan. Untuk membantu manusia, khususnya para
pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan secara tepat, efisien, dan efektif
diperlukan suatu model pengambilan keputusan yang dikenal dengan sebutan Sistem
Pendukung Keputusan.
Setiap keputusan itu bertolak dari beberapa kemungkinan atau alternatif yang
dipilih. Setiap alternatif mempunyai konsekuensi-konsekuensi. Sejumlah alternatif
yang berbeda tentu mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang berbeda-beda pula.
Pilihan yang diambil dari alternatif-alternatif itu harus dapat memberikan kepuasan
karena kepuasan merupakan salah satu aspek paling penting dalam keputusan.
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Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan pengambilan
keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan cermat. Penggunaan komputer
telah berkembang dari sekedar pengolahan data ataupun penyaji informasi, menjadi
mampu untuk menyediakan pilihan-pilihan sebagai pendukung pengambilan
keputusan yang dapat dilakukan baik untuk keperluan individu maupun untuk
keperluan kelompok.

2.7.

Interaksi Manusia dan Komputer
Sistem komputer terdiri atas tiga aspek yaitu perangkat keras (hardware),

perangkat lunak (software) dan manusia (brainware), yang saling bekerja sama.
Kerja sama tersebut ditunjukkan dalam kerja sama antara komputer dengan manusia.
Komputer yang terdiri dari perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak
(Software) digunakan oleh manusia (brainware) untuk bekerja bersama-sama untuk
menghasilkan sesuatu sesuai dengan keinginan manusia. Pada saat manusia bekerja
dengan komputer maka manusia akan melakukan interaksi dengan cara-cara tertentu.
Cara yang umum digunakan adalah bahwa manusia memberi perintah kepada
komputer dan kemudian komputer akan menanggapinya dengan cara mencetak atau
menulis tanggapan pada layar tampilan. Jadi dapat dilihat bahwa yang dimaksud
dengan interaksi manusia dengan komputer adalah terjadinya komunikasi antara
pemakai (manusia) dengan komputer seperti layaknya percakapan orang dengan
komputermelalui suatu masukan dan keluaran. Untuk membuat interaksi yang baik
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haruslah memperhatikan beberapa kategori yang dapat dijadikan pedoman dalam
membuat interaksi yaitu :
1. Pemakai Komputer
Dalam membuat suatu interaksi haruslah memperhatikan siapa yang akan
penggunakan sistem tersebut, agar nantinya pemakai tidak kebingungan dalam
menggunakan sistem tersebut.
2. Alat Input
Alat input yang digunakan harus yang mudah dipakai oleh user sehingga tidak
menemui kesulitan dalam penggunaannya.
3. Bahasa Input
Bahasa input yang digunakan harus mudah dimengerti oleh user.
4. Rancangan Dialog
Untuk memudahkan user dalam mengakomudasikan keinginannya
5. Pemandu User
Adanya suatu pedoman dalam sistem yang dibuat untuk memudahkan user dalam
menggunakan sistem yang diterapkan, sehingga apabila ada suatu hal yang tidak
dimengerti oleh user agar dapat segera mencari dalam panduan tersebut.
6. Alat Output
Untuk dapat melihat hasil atau informasi yang dikeluarkan oleh sistem.
7. Pesan Komputer
Adanya suatu pesan kepada user apabila melakukan kesalahan akan sangat
membantu , sebab kesalahan itu akan dapat segera diperbaiki user.
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8. Rancangan Layar
Rancangan layar sangat perlu diperhatikan karena akan berhubungan langsung
dengan pandangan user. Apabila rancangan layar tidak tepat maka akan dapat
mengganggu pandangan user atau ketertarikan user pada program menjadi
berkurang.
9. Waktu Respon Komputer
Dalam pengguaan sistem user biasanya membutuhkan kecepatan akses, oleh
karena itu yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana sistem itu dibuat agar
user dapat mengaksesnya dengan cepat.
Beberapa jenis interaksi yang digunakan oleh suatu software dilihat dari
teknik dialog interaktif yang dipakai oleh software tersebut, yaitu :
a. Command Language atau Command Line Dialogue.
Merupakan teknik dialog yang paling konvensional . Perintah – perintah tunggal
yang dapat dioperasikan biasanya tergantung pada sistem komputer yang
digunakan untuk melakukan komunikasi yang tepat dan akurat pada suatu
domain.
b. Natural Language
Pemakai memberikan instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya.
Pemakai secara bebas dapat memberikan instruksi – instruksinya yang ditulis
dengan memakai kalimat – kalimat alamiah tanpa dibatasi oleh syntax dan
komputer harus mempunyai kemampuan untuk mengolah bahasa alami yang
bertujuan untuk mengetahui arti dari instruksi yang diberikan manusia. Untuk itu
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maka sebuah sistem yang menggunakan natural language perlu memiliki sistem
penerjemah yang dapat menerjemahkan suatu kalimat pada dua arah.
c. Menu selection
Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah yang terbatas , yang biasanya
berupa suatu kalimat atau kumpulan beberapa kata .Drai teknik penampilan
pilihan – pilihan pada suatu sistem menu , ada sistem menu yang menampilkan
semua pilihan secara lengkap dan ada juga menampilkan pilihan dalam
kelompok – kelompok tertentu .
d. Form Fill-In.
Suatu penerapan langsung dari aktfitas pengisian formulir dalam kehidupan
sehari – hari dimana Pemakai akan dihadapakan pada suatu bentuk formulir yang
ada dilayar komputer yang mereka gunakan.
e. Direct Manipulation
Karakteristik dari teknik dialog ini adalah adanya penyajian langsung suatu
aktifitas oleh sistem kepada Pemakai sehingga aktifitas tersebut akan dikerjakan
oleh sistem komputer ketika Pemakai memberikan instruksi lewat manipulasi
langsung dari semacam kenyataan maya yang terpampang lewat tampilan yang
muncul di layar.
f. Windows Interface
Secara umum yang dimaksud dengan window adalah layar yang digunakan untuk
menampilkan suatu informasi baik dalam bentuk tekstual ataupun grafis yang
dibatasi dengan garis pembatas dengan ketebalan tertentu . Sehingga yang
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dimaksud

dengan

Windows

Interface

adalah

sistem

antarmuka

yang

memungkinkan Pemakai untuk menampilkan berbagai informasi baik sendiri –
sendiri maupun secara bersama –sama kedalam bagian – bagian layar yang tidak
saling mempengaruhi.

2.8.

Internet
Internet sebenarnya dimulai dari sebuah jaringan eksperimen yang disebut

ARPANET yang diluncurkan pada tahun 1969. Jaringan ini mulanya hanya
menghubungkan empat buah node, yakni di UCLA, UCSB, SRI, dan Utah
University. Jaringan ini kemudian berkembang dan terus bertambah jumlah nodenya
secara eksponensial, dimana pada tahun 1990 Internet telah tumbuh menjadi 3000
jaringan dan 200.000 komputer. Pada tahun 1992, host kesatu-juta telah terhubung ke
jaringan. Jumlah ini bertambah hampir dua kali lipat setiap tahunnya (Paxson, 1994).
Di Indonesia sendiri Internet baru populer pada tahun sembilan puluhan.
Internet adalah kumpulan dari jaringan global di seluruh dunia yang saling
terhubung dengan menggunakan jaringan komunikasi. Secara tradisional, Internet
memiliki empat aplikasi utama :
a.

E-Mail. Surat elektronik yang lebih jauh daya jangkaunya dan lebih cepat
dibandingkan snail mail (surat pos).

b.

News. Newsgroup merupakan forum khusus bagi pengguna yang memiliki
kepentingan, hobi, kesenangan yang sama untuk saling bertukar pesan.
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c.

Remote Login. Pengguna yang berada dimanapun di Internet dapat
melakukan log ke mesin lainnya dimana ia punya account.

d.

Transfer File. Memungkinkan pengguna untukuntuk menyalin file dari satu
mesin di Internet ke mesin lainnya.

Gambar 2.3. Jaringan Internet

2.8.1. World Wide Web ( WWW )
Sampai awal tahun 1990-an, Internet banyak dipakai oleh para akademisi,
pemerintah dan peneliti-peneliti industri. Sebuah aplikasi baru, WWW (World Wide
Web) mengubah semua itu dan membantu jutaan pengguna baru, non akademis ke
net. Aplikasi ini ditemukan oleh fisikawan CERN Tim Berners-Lee, tanpa mengubah
fasilitas-fasilitas yang ada namun membuatnya menjadi lebih mudah digunakan.
Aplikasi ini memungkinkan sebuah site untuk menyusun sejumlah halaman
informasi yang berisi teks, gambar, suara, bahkan video, dengan melekatkan link ke
halaman lainnya. Halaman ini yang kemudian disebut Page memungkinkan banyak
perusahaan maupun institusi lain memakainya sebagai media promosi atau informasi
kepada pengguna Internet.
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Proposal awal mengenai dokumen yang saling terhubung ini dikemukakan
Lee pada Maret 1989. Prototipe pertama yang berbasis teks dioperasikan 18 bulan
kemudian. Pada Desember 1991 hasilnya didemonstrasikan kepada umum pada
konferensi Hypertext’91 di San Antonio, Texas. Mosaic merupakan interface grafis
pertama yang dibuat oleh Marc Andreesen dari National Centre for Supercomputer
(NCSA) pada Februari 1993. Setahun kemudian Mosaic populer, dan Marc
Andreesen

meninggalkan

NCSA

dan

membentuk

perusahaan,

Netscape

Communication Corp. Hingga kini browser Internet yang terkenal adalah produk dari
Netscape dan raja software, Microsoft.
Mempunyai tugas untuk mengorganisasikan sumber-sumber daya yang
berkaitan dengan internet. Sehingga kita dapat dengan mudah mengakses informasi
yang ada di internet. Informasi yang disediakan dibuat dengan struktur bahas HTML
(Hypertext Markup Language). Penggunaan aplikasi web ini dapat diakses diseluruh
dunia dengan komputer yang terkait dalam suatu jaringan atau komputer yang berdiri
sendiri.
Organisasi-organisasi seperti perusahaan, universitas, pemerintahan dan
komersial lainnya mulai menggunakan kemampuan teknologi WWW untuk
ditetapkan ke dalam jaringan komputer lokal. Beberapa alasan kenapa mereka
menggunakan teknologi WWW ini adalah :
a. Antaroperabilitas, dengan protokol TCP/IP, suatu network dapat terdiri dari
komponen-komponen yang heterogen, baik perangkat keras maupun perangkat
lunaknya.
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b. Tingkat Pengembangan yang Tinggi, teknologi WWW memiliki tingkat
pengembangan dan peningkatan yang tinggi, baik didalam memperbesar
(upsizing) atau memperkecil (Downsizing) ukuran network tersebut.
c. Biaya Murah, suatu organisasi yang ingin membangun LAN kini bisa memilih
komponen-komponen sesuka hatinya, karena TCP/IP tidak terikat oleh arsitektur
tertentu.
d. Kemudahan pemakaian komputer, teknologi WWW bukan hanya memudahkan
pemakaian bagi user, tetapi untuk para teknisi serta pegawai MIS lainnya di
dalam menglola jaringan.
e. Tunjangan multiplatform, network TCP/IP dapat dibentuk dari sistem-sistem
dengan flatform yang berbeda. Hal ini juga memudahkan jika ada penambahan
komponen network, tidak perlu mengubah keseluruhan platform.

2.8.2.

Web server
Web server adalah sebuah program yang dijalankan pada komputer server,

yang bertugas menyediakan jasa pelayanan internet kepada komputer-komputer yang
saling berhubungan ke server. Web server menggunakan protokol TCP/IP yang
bersifat terbuka sehingga dapat menghubungkan kombinasi perangkat keras,
perangkat lunak, dan sistem operasi yang dipilih. Web server tidak banyak
melakukan tugas pemrosesan, ia kebanyakan hanya melayani permintaan komputerkomputer client.
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Salah satu web server yang terkenal adalah Microsoft Internet Information
Server. Aplikasi ini disertakan pada sistem operasi Windows NT server 4.0. Ia juaga
memiliki kendali networking yang hebat seperti pada NT server. Beberapa
keistimewaan IIS adalah :
a. Kontrol keamanan yang tinggi
b. Bisa memberi atau menolak izin akses berdasarkan alamat IP
c. Disertai dengan pelayanan FTP server dan Gopher server.
d. Disertai dengan FrontPage, program pembuat HTML
e. Disertai dengan Index Server, sebuah program pencarian
f. Disertai dengan Internet Explorer, sebuah program browser
g. Mendukung tingkat keamanan SSL (Secure Socket Layer) 2.
h. Mendukung script CGI, Perl, Java dan ISAPI.
Selain itu ia juaga memiliki keistimewaan khusus yaitu Active Server Page.
Dengan ASP halaman-halaman web dapat ditampilkan secara dinamis. Sebagai
contoh halaman menampilkan isi database secara dinamis. Jika setiap terjadi
perubahan database, halaman tersebut secara otomatis juga akan berubah
mengikutinya. Web server lain yang banyak digunakan antara lain :
a. Netscape FastTrack Server & Enterprise Server
b. Apache
c. IntranetWare
d. Lotus Domino
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2.8.3. Web browser
Web browser atau sering disingkat dengan browser adalah program yang
dijalankan pada komputer client, yang digunakan untuk mengakses dan melihat
halaman intranet/internet yang terdapat pada server. Program browser ini sama
seperti yang biasa digunakan oleh para pengguna internet untuk menjelajahi situssitus internet. Ada banyak program browser dipasaran, tetapi yang paling banyak
digunakan adalah Netscape Navigator dan Microsoft Internet Explorer.
Kedua browser diatas semakin hari semakin bersaing untuk merebut pangsa
pasar yang lebih baik. Tetapi pada dasarnya memiliki kemampuan dan bahkan
penampilan yang hampir sama misalnya dalam menampilkan HTML, menjelajahi
halaman, menampilkan file-file multimedia (suara, animasi dan video), kemampuan
berkomunikasi, serta tunjangan pada bahasa Java dan JavaScript.

Gambar 2.4. Hubungan Web Browser dengan Web Server
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2.8.4. Hipertext Transfer Protocol ( HTTP )
HTTP adalah suatu protokol yang menentukan aturan yang perlu diikuti oleh
web browser dalam meminta atau mengambil suatu dokumen, dan oleh web server
dalam menyediakan dokumen yang diminta web browser. Protokol ini merupakan
protokol standar yang digunakan untuk mengakses dokumen hypertext markup
language (HTML).

Gambar 2.5. Penggunaan protokol HTTP

2.8.5. Hypertext Markup Language ( HTML )
HTML bukanlah suatu bahasa pemrograman, definisi dari HTML adalah
Hypertext Markup Language, dimana dalam HTML itu sendiri tidak ada
pemrograman tetapi hanya melakukan penandaan (marking up) terhadap suatu teks
untuk

mengutamakan

maksud

dan

melakukan

pengorganisasian.

HTML

dikembangkan beberapa tahun yang lalu sebagai sub bagian SGML (Standard
Generalized Markup Language) yang merupakan Mark-up Language yang
tingkatannya lebih tinggi yang telah lama digunakan oleh Departemen Pertahanan
Amerika Serikat. Markup Language digunakan untuk menggambarkan bentuk,
hubungan hypertext dan mendefinisikan komponen-komponen yang berbeda dari
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suatu dokumen. Karena HTML digunakan untuk ditransmisikan di dalam internet
dalam bentuk halaman Web, ia lebih sederhana dibandingkan dengan SGML yang
merupakan bentuk dokumen yang lebih berorientasi pada aplikasi.

2.9.

Microsoft Frontpage
Untuk dapat membuat sebuah situs web yang indah dan menarik, para

pengembang situs memilih beberapa software yang mempunyai kemampuan yang
diharapkan. Maka dari itu dipilih Microsoft FrontPage, yang mana software ini tidak
begitu memerlukan kemampuan dibidang HTML. FrontPage memasuki pasar dengan
menawarkan kecanggihan produk yang sangat mudah digunakan dalam membuat
situs web yang profesional untuk internet atau intranet. FrontPage memiliki keunikan
karena memanfaatkan teknologi komputasi terbaru yaitu komputasi klien server yang
membuatnya mudah untuk diintegrasikan ke beragam sistem komputasi. Software
clientnya mencakup Frontpage Explorer, Editor dan To Do List. Explorer
memungkinkan menampilkan dan mengelola situs dengan beberapa cara. Editor
digunakan untuk membuat halaman baru serta mengedit halaman yang telah ada. To
Do List memungkinkan untuk mengelola daftar pekerjaan yang belum diselesaikan
dalam situs dan dapat menambah atau mengurangi item pada to do list. Untuk sisi
server FrontPage dapat menggunakan Frontpage Personal Web Server atau Microsoft
Personal Web Server pada windows 95 ke atas atau windows NT Workstation. Pada
windows NT server digunakan Internet Information Server ( IIS ).
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Selain itu FrontPage juga dapat digabungkan dengan Microsoft Office yang
meliputi Microsoft Word, Excel, Access, Power Point. Beberapa bentuk kerjasama
antara FrontPage dengan Office adalah ;
1. Pada tampilan Hyperlink FrontPage Explorer, dokumen office ditampilkan
dengan icon yang sama seperti yang anda biasa lihat pada Windows Explorer.
2. Kemampuan FrontPage untuk memastikan dan memperbaiki hubungan mencakup
dokumen office manapun dalam situs yang memiliki hubungan.
3. Bisa dengan mudah menyalin material dari file office ke halaman web Frontpage.
Misalnya bisa menyalin sebagian atau seluruh isi sebuah spreadsheet excel ke
dalam sebuah halaman pada Editor, menggunakan Clipboard atau drag-and-drop,
dan akan secara otomatis dikonversi menjadi tabel HTML.
4. Bisa menarik dokumen Office dari Windows Explorer ke dalam FrontPage
Explorer, dan dokumen tersebut secara otomatis diimpor ke situs tersebut.

2.10.

Microsoft Active Server Page
Microsoft Active Server Pages (ASP) adalah suatu server-side scripting

environment yang dapat digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi-aplikasi
Web server secara interaktif dan dinamis. Dengan ASP maka script atau program
yang kita buat akan dijalankan di server bukan di client. Sebuah script ASP script
mulai dijalankan pada saat browser meminta suatu file .asp dari Web server . Web
server kemudian memanggil ASP bersangkutan yaitu dengam membaca file yang
diminta secara keseluruhan, menjalankan setiap perintah, dan mengirimkan suatu
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halaman HTML kepada browser. Active Server Pages membuat web server dapat
menjalankan perintah-perintah VBScript dan Jscript. Semua browser yang
menghubungi web server yang mendukung ASP, walaupun browser tersebut tidak
mendukung VBScript dan Jscript, dapat bekerja dengan ASP dan memiliki output
yang dinamis. ASP dapat digunakan bersama dengan web server berikut:
1. Microsoft Internet Information Server versi 3.0 pada Windows NT Server
2. Microsoft Peer Web Services Versi 3.0 pada Windows NT Workstation
3. Microsoft Personal Web Server pada Windows 95

Gambar 2.6. Model Active Server Pages

Kelebihan menggunakan ASP dengan yang lainya adalah :
1. ASP dengan CGI
ASP memungkinkan untuk dapat membuat membuat sebuah web menjadi lebih
dinamis dan dibuat dalam HTML. ASP tidak memerlukan operating sistem untuk
memulai proses baru karena browser sudah menerjemahkan kode-kode yang
dibuat oleh ASP lain halnya dengan CGI yang mana harus membuat sebuah
format untuk dapat menjalankannya misalnya dengan membuat format .EXE
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atau

.DLL. Hal ini yang menyebabkan ASP menjadi lebih cepat daripada

menggunakan aplikasi CGI.
2. ASP dengan Aplikasi biasa
Dengan ASP dapat membuat program tanpa perlu meng-compile sebab browser
sudah dapat langsung menerjemahkan kode-kode dari ASP lainnya dengan
aplikasi yang menggunakan API yang mana harus meng-compile setiap akan
menjalankan program. hal ini jelah akan membuang banyak waktu.
Komponen-komponen dari ASP adalah :
1. The Ad Rotator Component
Komponen ini secara otomatis dapat menampilkan iklan secara berputar
didalam halaman web.
2. The browser Capabilities Component
Komponen ini menentukan kemampuan dari client browser dikoneksikan ke
server. Hal ini berguna untuk menentukan apakah dapat atau tidak sebuah
perintah HTML khusus dikirim ke Client mechine
3. The Database Access Component
Komponen ini mengijinkan untuk dapat berinteraksi dengan beberapa
database ODBC-compliant
4. The Content Linking Component
Komponen ini dapat membuat tabel daftar isi untuk sebuah halaman web.
Untuk dapat membuat site menjadi seperti sebuah buku, hal in sangat
membantu untuk mengorganisasikan informasi pada site tersebut.
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5. The File Access Component
Komponen ini mengijinkan untuk membuat dan membaca file teks dari local
disk. Hal ini sangat membantu untuk mendapatkan beberapa kemajuan dari
program ASP.

2.11.

Microsoft Visual Basic
Visual Basic (VB) merupakan salah satu bahasa pemrograman yang

berorientasi objek (OOP) dan berbasis windows. Oleh karena VB berorentasi objek,
ia menyediakan beberapa macam objek tools (biasanya disebut Active-X
Component) yang sangat membantu didalam pembuatan bahasa program.
Visual Basic menyediakan fasilitas baru yang dapatmembantu kita
memanfaatkan keunggulan pemrograman beroreantasi objek dalam aplikasi.
Beberapa fasilitas yang penting antara lain :
a. OLE
OLE memainkan peranan yang penting dalam Visual Basic. Sebagai contoh,
custom control VBX kini kini sudah ketinggalan jaman dan kontrol OCX berbasis
OLE menjadi standar baru. Kita masih tetap menggunakan modul VBX, bila
bekerja dengan Visual Basic versi 16-bit. Namun control OCX telah
mengaktifkan, meng-update dan menyempurnakan cara kerja costum control.
Teknologi OLE berkembang makin baik, dan dengan berjalannya waktu,
keunggulan dan kemampuannya semakin bertambah.
b. Karakter Penyambung Baris
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Visual Basic memungkinkan kita menyambung pernyataan panjang menjadi
beberapa baris. Fasilitas ini amat diperlukan khususnya untuk pernyataan Declare
fungsi API, kita akan merasakan manfaatnya pada pernyataan yang kompleks,
khususnya variable yang panjang.
c. File Resource
Dengan Visual Basic kita dapat meletakkan string, bitmap dan data lain di file
resource.

Teknik

ini

khususnya

berguna

bila

kita

merencanakan

menginternasinalisasikan aplikasi. Semua string dapat disimpan pada file resource
dan diberikan caption, judul, prompt dan properti serupa saat runtime. Untuk
merebuild aplikasi di bahasa yang berbeda, kita tinggal mengubah string di file
resource.
File Resource juga menawarkan cara yang efisien untuk mengemas citra bitmap
beserta aplikasi sambil tetap mempertahankan ukuran file executabel yang utama.
Bila bitmap disimpan di file resource, kita tidak perlu mengemas file bitmap
kedalam aplikasi satu persatu. Citra akan dimuat lebih cepat pada file resource
dari pada file BMP secara individual.
d. Konstanta Bawaan
Dalam Visual Basic ada sejumlah konstanta yang secara lengkap menjadi bawaan
bahasa ini. Dalam berbagai hal, kita tidak perlu untuk mendeklarasikan konstanta
setting standar yang serupa. Sebagai contoh, untuk menentukan pointer mouse di
suatu form menjadi citra jam pasir standard dapat digunakan pernyataan berikut :
Form1.MousePointer = vbHourglass
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Perhatikan bahwa konstanta vbHourglass merupakan konstanta bawaan dan tidak
perlu dideklarasikan.

Gambar 2.7. Tampilan Visual Basic jika memulai project baru

2.12.

eXtensible Markup Language ( XML )
Extensible Markup Language ( XML ) adalah sebuah bahasa meta-markup

yang menyediakan format untuk mendeskripsikan struktur data. Fasilitas ini lebih
menekankan pada pendeklarasian content dan lebih memberi arti terhadap hasil
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pencarian antar berbagai platform. Dengan catatan, XML merupakan generasi yang
baru dari penampilan data yang berbasis Web dan pemanipulasian aplikasi.
Pada XML kita dapat mendefinisikan set-set tag yang tidak terbatas. Tag-tag
HTML dapat digunakan untuk menampilkan kata-kata dalam bentuk bold atau italic,
sedangkan XML menyediakan framework untuk tagging struktur data. Elemen XML
dapat mendeklarasikan data terasosiasinya menjadi harga retail, pajak penjualan,
judul buku, atau data yang lainnya. Tag-tag XML diadopsikan melalui organisasi
intranet dan juga melalui internet, dan didalamnya akan ada kemampuan
korespondensi untuk pencarian dan kemampuan manipulasi data aplikasi yang
ditemukan. Suatu data telah dilokasikan, kemudian dapat dikirimkan melalui kabel
dan dipresentasikan dalam browser seperti Internet Explorer ataupun browser yang
lainnya yang telah mendukung teknologi XML ini dalam berbagai macam cara, atau
dapat ditangani oleh aplikasi lainnya untuk pemrosesan dan penampilan selanjutnya.

2.12.1 Struktur representasi data
XML menyediakan struktur representasi data yang dapat diimplementasikan
dan relatif lebih mudah untuk pengembangannya. Implementasi secara industri dalam
komunitas Standard Generalized Markup Language ( SGML ) dan demontrasi
kualitas secara intrinsik dimanapun dan kemampuan secara industri dari struktur
pohon format data yang dimiliki oleh XML.
XML merupakan subset dari SGML yang dioptimasikan untuk pengiriman
melalui Web. Didefinisikan oleh Worl Wide Web Consortium ( W3C ), untuk
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memastikan struktur data mempunyai keseragaman dan aplikasi atau vendor yang
independen . Hasil interoperabilitasnya adalah memulai generasi baru dari bisnis dan
aplikasi e-commerce pada halaman Web.
XML menyediakan standar data yang dapat mengkodekan content, semantik,
dan skema untuk permasalahan variasi range yang luas, dari sederhana menjadi
kompleks. XML dapat digunakan untuk menangani hal-hal berikut ini :
1. Document ordinary
2. Struktur record, seperti record persetujuan atau purchase order
3. Object dengan data dan metode, seperti form persistent dari object Java atau
ActiveX control.
4. Record data, seperti hasil set dari query.
5. Meta-content tentang Web site, seperti Channel Definition Format ( CDF )
6. Skema entity standard dan tipenya
7. Semua link antara informasi dan orang dalam Web
Saat data dalam desktop client, data dapat dimanipulasi, diedit, dan
dipresentasikan dalam multiple views, tanpa mengembalikan nilai ke server.
Kemudian server dapat lebih bermanfaat, menjadikannya sebuah komputer yang
bersifat mendasar dan penggunaan bandwidth menjadi lebih sedikit. Data yang
diubah menjadi format XML, dapat lebih mudah dimerged dari sumber-sumber yang
berbeda.
XML bernilai tinggi dalam Internet, sebaik lingkungan intranet perusahaan,
karena XML menyediakan interoperabilitas penggunaan yang fleksibel, terbuka,
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format berbasis standard, dengan cara yang baru dari pengaksesan database yang
legal dan pengiriman data ke Web client. Aplikasi dapat dibangun lebih cepat, lebih
mudah dimaintenance, dan dapat menyediak multiple view dengan lebih mudah
dalam struktur data.

2.12.2. Separasi data presentasi XML
XML sangat berguna karena memaintenance separasi

user interface dari

struktur datanya. Hypertext Markup Language ( HTML ) menspesifikasikan
bagaimana menampilkan data dalam browser, sedangkan XML mendefinisikan
contentnya. Sebagai contoh : dalam HTML kita menggunakan tag-tag untuk
memberitahukan browser untuk menampilkan data sebagai bold, italic, sedangkan
dalam XML kita menggunakan tag-tag hanya untuk mendeskripsikan data, seperti
kota, nama, temperature, dan tekanan barometrik. Dalam XML, kita menggunakan
stylesheet seperti Extensible Stylesheet Language ( XSL ) atau Cascading Style
Sheets ( CSS ) untuk mempresentasikan data dalam browser. XML menseparasikan
data dari presentasi dan proses, mengijinkan kita untuk menampilkan dan memproses
data seperti yang kita inginkan dengan menggunakan style sheet yang berbeda dan
aplikasi yang berbeda pula.
Separasi data dari pengijinan presentasi integrasi data yang lebih sedikit dari
berbagai sumber. Informasi Customer, order purchase, hasil penelitian, pembayaran
tagihan, record medik, data catalog, dan informasi yang lainnya dapat dikonversikan
kedalam XML dalam middle tier, pengijinan data untuk diubah secara online

39

semudah HTML dalam menampilkan halaman-halaman Web. Data dicodekan dalam
XML kemudian dapat dikirimkan melalui Web ke desktop. Tidak perlu retrofiting
untuk penyimpanan informasi secara legal dalam database-database atau dokumendokumen mainframe, dan karena HTTP digunakan untuk mengirimkan XML melalui
kabel, tidak ada perubahan yang diperlukan untuk fungsi tersebut.
Dukumen XML mudah untuk ditulis, terlebih lagi jika kita sudah biasa
menggunakan HTML. Seperti contoh berikut ini, XML digunakan untuk
mendeskripsikan laporan cuaca :
<weather-report>
<date>March 25, 1998</date>
<time>08:00</time>
<area>
<city>Seattle</city>
<state>WA</state>
<region>West Coast</region>
<country>USA</country>
</area>
<measurements>
<skies>partly cloudy</skies>
<temperature>46</temperature>
<wind>
<direction>SW</direction>
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<windspeed>6</windspeed>
</wind>
<h-index>51</h-index>
<humidity>87</humidity>
<visibility>10</visibility>
<uv-index>1</uv-index>
</measurements>
</weather-report>
Kita dapat menampilkan data ini melalui berbagai macam cara, atau
mengirimkan ke aplikasi yang lainnya untuk proses selanjutnya. Kita dapat juga
menggunakan style sheet untuk menampilkannya dalam browser.

2.12.3. Arsitektur XML
XML language, XML namespaces, dan DOM adalah rekomendasi dari W3C,
merupakan situasi akhir dalam pengembangan dan proses persetujuan dalam W3C.
Karena spesifikasi yang stabil ini, pengembang dapat memulai tag dan pengubahan
data mereka dalam format XML. XML menawarkan solusi yang bagus seperti
arsitektur data dalam arsitektur three-tier .
XML dapat digenerate dari database yang sudah ada dengan menggunakan
model three-tier yang skalable. Dengan XML, struktur data dimaintenance secara
separasi dari aturan bisnis ( atau proses ) dan juga dari tampilannya. Seperti yang
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terlihat pada diagram berikut ini, proses yang ditekankan dari XML mencakup 4
bagian yaitu :
1. Integrasi Data
2. Pengiriman Data
3. Manipulasi Data
4. Menampilkan Data
Untuk lebih jelasnya digambarkan dalam diagram berikut ini :

Gb. 2.8. Arsitektur XML
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A.

Integrasi data
XML namespaces mengijinkan pengembang untuk mengkualifikasikan nama

elemen dalam sebuah tata cara yang dapat diakui untuk menghindari konflik antara
elemen yang mempunyai kesamaan nama. Elemen-elemen yang di referensikan
dalam dokumen tunggal, seperti purchase order, dapat didefinisikan dalam skema
yang berbeda dalam Web. Namespaces memastikan nama elemen tersebut tidak
konflik dan mengklarifikasikan dengan yang aslinya, tapi tidak mendeterminasikan
bagaimana proses elemen tersebut. Parser harus mengetahui arti elemen dan
bagaimana memprosesnya.
Tag-tag dari multiple namespaces dapat digabungkan, tag yang sangat
diperlukan dengan data yang datang dari sumber yang multiple melalui Web. Dengan
namespaces, semua elemen harus exist dalam dokumen berbasis XML yang sama
tapi dalam hal ini dapat kembali pada dua ( 2 ) skema yang berbeda, kualifikasi
semantik yang unik. Dalam hal ini, seperti terlihat pada bookstore purchase order,
satu elemen title dapat mencakup title buku, dan elemen title yang lainnya dapat
mencakup title authornya.
W3C telah merilis XML namespaces sebagai rekomendasi, mengijinkan
elemen menjadi subordinat dari URI. Kepastian ini merupakan nama yang
unambigus sekalipun dipilih oleh multiple author. Hanya oleh seseorang yang dapat
mempublikasikan halaman Web mereka atau memperlihatkannya pada yang lainnya,
fasilitas namespace mengijinkan user untuk mendefinisikan kondisi kosa-kata yang
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bersifat private, atau menggunakan namespace yang bersifat public dari kondisi yang
biasa.
Kode berikut ini mememberitahukan kita bahwa jika sebuah elemen nama
dimulai dengan “dsig:” itu artinya didefinisikan oleh orang yang memiliki
namespace dari “http://www.dsig.org “. Untuk mudahnya , elemen dimulai dengan
“person:”

sebuah

awalan

yang

berarti

didefinisikan

oleh

namespace

“http://www.schemas.org/people”.
Untuk lebih jelasnya perhatikan tag-tag berikut ini :
<orders xmlns:person=http://www.schemas.org/people xmlns:dsig="http://dsig.org">
<order>
<sold-to>
<person:name>
<person:last-name>Layman</person:last-name>
<person:first-name>Andrew</person:first-name>
</person:name>
</sold-to>
<sold-on>1997-03-17</sold-on>
<dsig:digital-signature>1234567890</dsig:digital-signature>
</order>
</orders>
Namespaces

memastikan

bahwa

nama

elemen

tidak

konflik,

dan

mengklarifikasikan yang mendefinisikannya. Mereka tidak memberikan instruksi
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tentang cara memproses elemen tersebut. Kita masih memerlukan untuk mengetahui
arti dari elemen dan menentukan cara untuk memprosesnya.
Author dapat menspesifikasikan type data dari elemen ( number, date, dan
sebagainya ) dan juga format dari content stringnya. Satu dapat menggunakan atribut
dt type data namespace pada “urn:schema-microsoft-com:datatypes” untuk tujuan
tersebut.
<sold-on

dt:dt="date"xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes">1997-03-

17</sold-on>
Dalam hal ini , “date” menspesifikasikan bahwa content elemen sold-on
adalah date dalam format standar yang dispesifikasikan oleh namespace “data types”.
Seperti nama elemen, author juga dapat mendesign type datanya sendiri, dan juga
menggunakan type yang dishare secara public. Microsoft bekerja bersama dengan
W3C untuk mendefinisikan set standar dari type, dan telah menyediakan daftar
inisial sebagai bagian dari XML Schema yang didukung dalam Internet Explorer 5.

B.

Pengiriman data
Karena XML bersifat terbuka, dengan format berbasis text, maka dapat

dikirim melalui HTTP dengan cara yang sama seperti HTML. Agent juga akan
mendukung kemampuan untuk mengenerate update dari XML, yang dapat dikirim
dalam berbagai cara untuk menginformasikannya pada client tentang perubahan data
yang dibuat pada middle tier atau server database. Konsekwensinya, agent akan
menerima update dari client dan mengirimkannya ke media penyimpanan server.
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C.

Manipulasi data
Data sekarang yang terdapat pada desktop dapat dimanipulasi menggunakan

DOM. DOM merupakan sebuah Application Programming Interface ( API ) yang
mendefinisikan cara standard dimana pengembang dapat berinteraksi dengan elemen
dari struktur tree XML. Object model mengontrol bagaimana user berkomunikasi
dengan struktur tree XML, dan mengekspose semua elemen tree sebagai objects,
yang dapat diakses secara programatik tanpa nilai balik ke server.

D.

Menampilkan data
Microsoft XML Parser dalam Internet Explorer 5 dapat membaca string data

XML, memprosesnya, mengenerate struktur treenya, dan mengeksos semua elemen
data sebagai objects dengan menggunakan DOM. Parser menampilkan data ini
menggunakan Cascading Style Sheet ( CSS ) atau XSL stylesheet, membuat data
tersedia untuk proses manipulasi selanjutnya dengan menggunakan script, atau
menanganinya dengan aplikasi lain atau object lain untuk pemrosesan selanjutnya.
Serta mendukung Namespaces, type data , queries dan transformasi XSL , dan juga
metode yang telah dikembangkan tersedia dalam DOM.

E.

Menampilkan data berbasis XML pada halaman HTML
Dokumen XML

tidak menspesifikasikan sendiri bagaimana informasinya

ditampilkan. Data XML hanya mencakup kenyataannya ( seperti siapa yang order
buku pada harga tertentu ). HTML merupakan bahasa yang ideal untuk
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mempresentasikan data kepada user. Sebagai contohnya, seorang karyawan dari
toko buku online dapat mengunjungi halaman Web untuk menemukan daftar entry
order. Record data individual dikirimkan dalam XML, dipresentasikan kepada
karyawan sebagai halaman HTML. Untuk mengkonstruksi halaman Web ini, Web
server atau Web browser harus mengkonversi record data XML kedalam presentasi
HTML .
Mekanisme data binding dan style sheets dapat digunakan untuk menyusun
data XML kedalam presentasi visual dan menambahkan interaktivitasnya. Data
binding merupakan aspek dari Dynamic HTML ( DHTML ) yang memindahkan item
data individual dari sumber informasi ( seperti dokumen XML ) kedalam tampilan
HTML, HTML digunakan sebagai template untuk menampilkan data XML.
XSL ( Extensible Stylesheet Language ) dapat menambahkan kemampuan
yang lebih bagus pada proses tersebut. XSL style sheet mencakup instruksi
menampilkan dokumen XML dan mentransformasikannya kedalam format yang lain,
seperti HTML. Transformasi XML kedalam format lain dilakukan dengan cara
deklarativ, biasanya membuatnya lebih mudah dan lebih dapat diakses dari pada
melalui scripting.
Cascading Style Sheets dapat tetap digunakan untuk struktur data XML yang
sederhana dan pada situasi tertentu sangat bermanfaat. CSS tidak menyediakan
struktur tampilan yang menyimpang dari struktur dari sumber data. Dengan XSL
memungkinkan mengenerate struktur presentasi yang sangat berbeda dari struktur
data XML yang asli seperti terlihat dibawah ini :
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XML-based Data

XSL
processor

HTML/CSS ( or
other
presentation

XSL Style Sheet

Gambar 2.9. Struktur Presentasi data XML
XSL menyediakan kedua semantik dan struktur independen dari content dan
presentasinya.

BAB III
PERMASALAHAN

3.1.

Identifikasi Masalah
Identifikasi permasalahan yang dilakukan dalam proses perancangan sistem

pendukung keputusan Smart Buying berbasis internet dengan teknologi XML ini
adalah:

3.1.1.

Permasalahan penyampaian informasi harga barang
Adanya penyampaian informasi tentang harga-harga barang dari masing-

masing tempat perbelanjaan melalui selebaran-selebaran yang dikirim kerumahrumah masyarakat. Namun cara-cara seperti ini akan membuat pemborosan dan
ketidakefektifan terhadap manajemen tempat-tempat perbelanjaan tersebut.
Untuk itu maka sehubungan dengan teknologi yang berkembang saat ini, hal
itu tidak diperlukan lagi , cukup dengan membangun suatu halaman Web yang
memuat tentang informasi harga-harga barang yang dijual pada tempat-tempat
perbelanjaan tersebut. Hal ini dikarenakan, pengeluaran dari manajemen tempattempat perbelanjaan dapat di tekan sedangkan penyampaian informasi dapat
dilakukan secara terus-menerus sehingga setiap hari para pelanggan yang
membutuhkan informasi harga-harga barang dapat memperolehnya dengan cepat.
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3.1.2. Permasalahan pengambilan dan penyampaian alternatif keputusan
terhadap tempat-tempat perbelanjaan
Tempat-tempat perbelanjaan berlokasi di lokasi yang berbeda sering kali
membuat konsumen kebingungan untuk memilih tempat-tempat perbelanjaan agar
tercapai effektifitas pencapaian lokasi tempat perbelanjaan.
Sehingga diperlukan suatu

sistem yang

mampu

melakukan proses

pengambilan keputusan, untuk membantu pelanggan didalam memutuskan tempat
perbelanjaan yang dapat memberikan efektifitas yang lebih baik.
Dengan adanya site-site dari tempat-tempat perbelanjaan yang telah berdiri
sendiri dan berisikan tentang informasi harga barang yang berbeda-beda tersebut,
maka diperlukan suatu site khusus yang mampu melakukan proses pembandingan
harga barang dan pemilihan tempat-tempat perbelanjaan dalam satu halaman Web
yang pada nantinya dapat diakses oleh pelanggan yang membutuhkan informasi
tentang alternatif tempat perbelanjaan yang dapat memberikan efektifitas yang baik.
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BAB IV
DESAIN DAN IMPLEMENTASI

4.1.

Flowchart
Setelah dilakukan analisa terhadap system Smart Buying On-line, maka dapat

digambarkan flowchartnya sebagai berikut:
Start

Pilih Produk
Pengambilan data
Produk ( pada masingmasing site )
Pembandingan Total
Harga, waktu tempuh,
biaya transportasi
Y
Order ?

Order
T

T
Keluar ?
Y
End

Gb. 4.1. Flow chart Sistem
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4.2.

Data Flow Diagram
Sebagai

alternatif

penyelesaian

dan

pemecahan

masalah

untuk

menggambarkan system pendukung keputusan Smart Buying ini digunakan DFD (
Data Flow Diagram ). Data Flow Diagram adalah diagram yang membantu untuk
menganalisa system. Dengan diagram alur data ini dapat dilihat arus data secara
mudah. Langkah pertama dalam pembuatan diagram alur ini adalah dengan membuat
diagram konteks untuk menggambarkan sistem secara keseluruhan . Pada gambar 4.1.
dapat dilihat data flow diagram level 0 yang terdiri dari satu data proses yaitu :

Gb . 4.2. Data Flow Diagram Context Diagram

Untuk memperjelas proses yang terjadi didalam sistem maka DFD ini di
dekomposisi lagi menjadi beberapa level seperti yang ditunjukkan sebagai berikut:
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Gb. 4.3. Data Flow Diagram level 0

Gb. 4.4. Data Flow Diagram level 1 Proses 1
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Gb. 4.5. Data Flow Diagram Level 1 Proses 2

4.3.

Entity Relationship Diagram
Entity

menentukan

Relationship
dan

Diagram

digunakan

mendokumentasikan

untuk

menginterprestasikan,

kebutuhan-kebutuhan

untuk

system

pemrosesan database. Entity Relationship Diagram menyediakan bentuk untuk
menunjukkan struktur keseluruhan kebutuhan data dari pemakai. Dalam perancangan
sistem ini penulis membuat beberapa entity yang saling terkait untuk menyediakan
data yang dibutuhkan oleh system.
Berikut adalah Entity Relationship Diagram yang dibuat dalam merancang
sistem database :
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Gb. 4.6. Entity Relationship Diagram ( ERD )

4.4.

Struktur Database
Adapun struktur database yang digunakan didalam system ini berdasarkan

Entity Relationship Diagram yang telah dibuat, yang akan digunakan dalam program
ini adalah sebagai berikut :
1.

Tabel Kategori Produk
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data kategori produk

54

Nama Field

Type

Lebar

Keterangan

Constraint

categoryID

Autonumber

5

Kode Kategori

Primary Key

catdescription

Text

20

Nama Kategori

2.

Tabel Customer
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data customer

Nama Field

Type

custID

Lebar

Keterangan

Constraint

Autonumber 5

Kode Customer

Primary Key

Cfirstname

Text

15

Nama Depan

Clastname

Text

15

Nama Belakang

Cemail

Text

15

Alamat E-mail

Caddress

Text

25

Alamat1 Customer

caddress2

Text

25

Alamat2 Customer

ctown

Text

20

Kota Customer

czip

Text

6

Kode Pos Customer

cnotes

Text

30

Catatan Customer

cusername

Text

10

Username Customer

cpass

Text

8

Password Customer

cphone

Text

7

Telphone Customer

cfax

Text

7

Fax Customer
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3.

Tabel Order Items
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data Item Pemesanan

Nama Field

Type

Lebar

Keterangan

Constraint

OrderitemID

Autonumber

5

Kode Order Item

Primary Key

Orderid

Number

5

Kode Order

Foreign Key

Catalogid

Number

5

Kode Produk

Foreign Key

Price

Curency

9

Harga Satuan

Numitems

Number

9

Jumlah Item

4.

Tabel Order
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data Order

Nama Field

Type

Lebar

Keterangan

Constraint

OrderID

Autonumber

5

Kode Order

Primary Key

Ocustomerid

Number

5

Kode Customer

Foreign Key

Odate

Date

12

Tanggal Order

Oshipaddress

Text

25

Alamat Pengiriman

Oshiptown

Text

20

Kota Pengirman

Oshipzip

Text

6

Kode Pos Pengiriman

Orderamount

Text

5

Jumlah Order

Oshippeddate Text

12

Tanggal Pengiriman

Oshipmethod

Text

5

Cara Pengiriman

Ocardtype

Text

7

Tipe Kartu Kredit
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Ocardno

Text

15

Nomer Kartu Kredit

Ocardname

Text

25

Nama Kartu Kredit

Ocardexpires

Text

8

Batas waktu Kartu

Ocardaddress

Text

20

Alamat Kartu Kredit

Kodemarket

Text

2

Kode T. Belanja

Ostatus

Text

5

Status Order

5.

Foreign Key

Tabel Produk
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data Produk

Nama Field

Type

catalogID

Keterangan

Constraint

Autonumber 5

Kode Katalog Produk

Primary Key

Ccode

Text

5

Kode Produk

Cname

Text

15

Nama Produk

Cdescription

Text

25

Deskripsi Produk

Cprice

Currency

Cimageurl

Text

20

Direktory Gambar

Ccategory

Number

5

Kode Kategori Produk

6.

Lebar

Harga Produk

Foreign Key

Tabel Metode Pengiriman
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data metode pengiriman produk

Nama Field

Type

ShipmethodID Autonumber

Lebar

Keterangan

Constraint

2

Kode

Primary Key
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Shipmethod

Text

Smprice

Currency

7.

15

Metode Pengiriman
Biaya Pengiriman

Tabel Market
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data Suplier

Nama Field

Type

Lebar

Keterangan

Constraint

Kodemarket

Text

2

Kode Market

Primary Key

Marketdesc

Text

10

Nama T. Belanja

8.

Tabel Kota
Tabel ini digunakan untuk menyimpan data Kota

Nama Field

Type

Lebar

Keterangan

Constraint

Ccity

Text

2

Kode Kota

Primary Key

Citydescription

Text

10

Nama Kota

4.5.

Rancangan Input
Rancangan input yang digunakan dalam sistem ini adalah dengan

menggunakan sistem form dalam sebuah web, dimana setiap proses yang ada didalam
sistem ini menggunakan form yang berbeda. Rancangan program ini dibuat sehingga
dapat menggunakan pengunaan mouse ataupun keyboard secara maksimal karena
pada dasarnya aplikasi ini berbasis windows yang selalu mengandalkan mouse
maupun keyboard untuk mempermudah proses pengentrian data.
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Dalam menampilkan form penulis merancangnya dengan menggunakan
konsep interaksi manusia dan komputer dimana seorang user dengan hanya melihat
form yang dirancang dapat dengan mudah mengenali apa yang harus dikerjakan tanpa
perlu mengalami kebingungan. Untuk lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut :

Kategori Produk

PRODUK

Ganti
Kode

List Nama Produk

Nama
Deskripsi
Gambar
Tambah

Edit

Hapus

Keluar

Gb.4.7. Rancangan Input Produk

KATEGORI

List Kategori Produk
Nama

Tambah

Edit

Hapus

Keluar

Gb. 4.8. Rancangan Input Kategori Produk
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KOTA

List Kota
Kode
Nama

Edit

Tambah

Hapus

Keluar

Gb. 4.9. Rancangan Input Kota

PENGIRIMAN
List Metode Pengiriman
Metode
Biaya

Tambah

Edit

Hapus

Keluar

Gb. 4.10. Rancangan Input Metode Pengiriman
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JALUR
Kode

List Jalur

T. Belanja
Waktu
Biaya
Jalur
J. Angkot
B. Taxi
B. Mobil
B. Motor
Jarak
Tambah

Edit

Hapus

Keluar

Gb. 4.11. Rancangan Input Jalur

4.6.

Rancangan Output
Informasi output yang dihasilkan oleh system ini berupa keputusan terhadap

tempat perbelanjaan yang memberikan total harga pembelian barang yang relatif
lebih murah, keputusan terhadap tempat perbelanjaan yang membutuhkan waktu
pencapain yang lebih cepat dari tempat dimana user berada ( sesuai dengan masukkan
user ), dan juga keputusan terhadap sarana yang diperlukan untuk mencapai tempat
perbelanjaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan melalui rancangan output berikut
ini :
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Laporan Order
ID Customer

Tanggal

Nama

Order ID

Alamat

Alamat Kirim

Daerah

Daerah

Kode Pos

Telp.

Email

Kode Pos

Telp.

M. Kirim

Fax

Kartu Kredit

Order Items
No.

Nama Produk

Validasi Kartu Kredit

H. Satuan

Ya

Tidak

Jumlah

Subtotal

Biaya Kirim
Total Biaya
Cetak

Keluar

Gb. 4. 12. Rancangan Output Transaksi Order

4.7.

Implementasi
Sebelum program ini dijalankan, harus sudah terinstalasi komponen-

komponen utama program pada komputer yang akan mendukung setiap proses pada
program Smart Buying ini .
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Ada beberapa komponen utama, antara lain :
1.

Sistem Operasi minimal Windows Me

2.

Web Server minimal Personal Web Server versi 4.0

3.

Web Browser Internet Explorer versi 5.0 atau Netscape Navigator versi 4.71

4.

File Msxml.dll sebagai XML Parser harus sudah terinstall.
Untuk perangkat keas (Hardware) yang diperlukan harus dapat digunakan

dalam jaringan intranet maupun internet, antara lain :
1. Processor minimal Pentium II 350 MHz
2. Cache Memory 512 KB
3. Memory 64 Bus 100
4. Hard Disk 10 Gb.
5. VGA 8 MB
6. Monitor SVGA dengan resolusi 800x600
7. Lan Card dan modem

4.7.1.

Menjalankan program offline
Setelah selesai melakukan pengistalan maka program maintenance sistem

pendukung keputusan Smart Buying ini sudah dapat dilakukan. Adapun menu yang
ditampilkan pada form utama yaitu :
1. Produk
2. Kategori
3. Jalur
4. Kota
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5. Pengiriman
6. Laporan
7. Keluar
8. About
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gb. 4.13. Form Utama
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4.7.2.

Laporan

A.

Laporan Order

Gb. 4.14. Laporan Order

Pada gambar 4.14. menampilkan secara detil order dari customer berdasarkan
orderIdnya.
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B.

Grafik Perbandingan Tempat Belanja

Gb. 4.15. Grafik Perbandingan Tempat Belanja

4.7.3.

Menjalankan program on-line
Setelah melakukan proses penginstalan, sistem Smart Buying sudah siap

untuk diakses melalui Internet dengan tampilan halaman utama seperti pada gambar
4.16.
Untuk menggunakan program ini, pemakai mengklik tombol Buying untuk
melakukan proses pemilihan produk sesuai dengan Kategori Produk yang anda
inginkan. Dari halaman utama ini juga kita bisa melakukan proses pendaftaran
customer yaitu dengan mengklik tombol Sign In.
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Gb. 4.16. Halaman Utama

Setelah pemakai mengklik tombol Buying , sistem akan menampilkan
halaman pemilihan kategori produk-produk yang tersedia pada Smart buying ini dan
pada browser akan muncul tampilan seperti berikut ini :
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Gb.4.17. Tampilan pemilihan kategori produk

Kita lihat pada gambar diatas, bahwa sebelum menuju ke pemilihan produk
kita terlebih dahulu memilih kategori produk dari produk yang kita inginkan untuk
dilakukan proses pembandingan total harga produk dari masing-masing tempat
perbelanjaan ( yang telah memiliki site serta telah mampu mengenerate databasenya
menjadi data XML, dalam hal ini Alfa, Makro dan Tiara Dewata )
Setelah melakukan pemilihan kategori produk dan telah mengklik tombol
maka akan muncul tampilan produk sesuai kategori yang anda pilih tersebut,
tampilannya seperti terlihat pada gambar berikut ini :
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Gb. 4.18. Tampilan pemilihan produk

Dalam proses pemilihan produk ini juga dapat ditentukan jumlah produk yang
akan dipilih, kemudian kita dapat mengklik tombol

untuk

melakukan proses pemilihan produk dan akan tampil tampilan seperti gambar berikut
ini :
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Gb. 4.19. Tampilan produk yang telah dipilih

Dalam tampilan ini kita melihat produk-produk yang telah dipilih kemudian
kita dapat melakukan proses pemilihan produk lagi dengan mengklik tombol
, atau melakukan penambahan kuantitas produk dengan cara
menginputkan

jumlah

baru

pada

input

box

kemudian

mengklik

tombol

dan untuk melanjutkan proses pembandingan total harga pada
tempat perbelanjaan Alfa, Makro, dan Tiara Dewata adalah dengan cara memilih asal
kita

terlebih

dahulu

kemudian

dilanjutkan
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dengan

mengklik

tombol

. Tampilan yang akan muncul dapat dilihat seperti gambar
berikut ini :

Gb. 4.20. Tampilan perbandingan total harga produk masing-masing tempat
perbelanjaan

Dalam tampilan ini juga dapat diketahui tentang tempat perbelanjaan yang
memberikan total harga produk termurah., informasi waktu pencapaian tempat
perbelanjaan yang paling dekat dengan posisi kita , sarana yang digunakan untuk
mencapai tempat perbelanjaan tersebut, dan juga biaya yang diperlukan untuk
mencapainya ( dalam kondisi yang normal ) .
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Setelah itu kita dapat pula melakukan penambahan barang dengan mengklik
tombol

, dan jika kita menginginkan keluar dari system ini

dan kembali ke halaman pertama dari site ini , kita dapat mengklik tombol

.

Dan apabila kita menginginkan order langsung melalui site ini kita dapat
melakukannya dengan mengklik tombol

dan setelah itu akan

terlihat tampilan seperti pada gambar berikut ini :

Gb. 4.21. Tampilan login

Untuk melakukan proses order produk kita harus memiliki username dan
password untuk melakukan proses login. Dan apabila kita belum memiliki username
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dan password kita dapat melakukan proses registrasi terlebih dahulu dengan mengklik
atau dengan mengklik tombol

, dan akan terlihat tampilan

seperti gambar berikut ini :

Gb. 4.22. Tampilan registrasi customer

Pada proses ini kita tinggal mengisikan data-data pribadi kita , dan kemudian
kita tinggal mengklik tombol

. Setelah itu akan ditampilkan data-data user

sesuai dengan data-data user yang telah diinputkan pada saat melakukan registrasi
user, dan tampilannya dapat dilihat seperti gambar berikut ini :
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Gb. 4.23. Tampilan data-data user

Setelah itu kita dapat melakukan proses login dengan username dan password
yang telah kita daftarkan . Setelah melakukan proses login , tampilan yang terlihat
adalah seperti pada gambar berikut ini :
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Gb. 4.24. Tampilan penyelesaian order

Dalam proses ini hal pertama yang kita lakukan adalah memilih tempat
perbelanjaan pada list box kemudian mengklik tombol

, memilih metode

pengiriman barang , kemudian mengisi data-data pengiriman seperti nama, alamat,
dan sebagainya ( jika orang yang akan dikirimin adalah orang lain ). Kemudian kita
harus mengisi data-data kartu kredit kita. Baru kemudian kita mengklik tombol
, dan akan ditampilkan halaman ucapan terima kasih seperti
terlihat pada gambar berikut ini :
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Gb. 4.25. Tampilan halaman terima kasih

Dan apabila kita ingin menambah produk dapat dilakukan dengan mengklik tombol
pada halaman order. Untuk membatalkan proses order ini
kita bisa melakukannya dengan mengklik tombol
order .
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pada halaman
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BAB V
PENUTUP

5.1.

Kesimpulan
Dari hasil perancangan dan pembuatan program ini dapat diambil beberapa

kesimpulan sebagai berikut :
a.

Program Smart Buying ini mampu memberikan alternatif keputusan terhadap
kita tentang tempat perbelanjaan yang memberikan total harga dari produk
yang kita pilih, atau waktu pencapaian yang lebih cepat dan juga memberikan
informasi terhadap saranan yang dapat digunakan.

b.

Dengan dukungan dari teknologi XML dan komponen-komponennya seperti
XSL yang digunakan untuk menampilkan data XML tersebut ditambah lagi
dengan pengkombinasian teknologi ASP dengan teknologi XML ini,
memberikan peluang besar bagi perkembangan system EDI ( Electonic Data
Interchange ).

c.

Dengan system ini pemakai dapat lebih mudah didalam melakukan pembelian
barang pada tempat perbelanjaan secara effisien baik dari segi biaya atau
waktu.

5.2.

Saran
Program aplikasi Smart Buying On-line ini dapat dikembangkan lebih lanjut

untuk menambahkan kemampuan pemrosesan datanya, terutama masalah jalur yang
mesti ditempuh agar para pemakai dapat lebih mudah menentukan jalur / jalan yang
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seharusnya ditempuh untuk mencapai tempat perbelanjaan-tempat perbelanjaan
tersebut. Apalagi sekarang sudah muncul suatu teknologi yang disebut dengan GIS (
Geographycal Information System ) , yang dapat menampilkan pemetaan suatu
daerah dengan lebih detil .
Sehubungan dengan kebutuhan akan kecepatan didalam proses pencarian
daftar harga produk ke site-site Alfa, Makro dan Tiara Dewata maka diperlukan suatu
perangkat komputer yang bagus.
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