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ABSTRAK 

 

Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) Konveksi Ababil saat ini 

menggunakan sistem tradisional,yaitu pelanggan diharuskan datang ke toko langsung 

untuk memesan kaos sablon Digital Transfer Film (DTF), menggunakan sistem 

pembukuan data pemesanan menggunakan media kertas sehingga mengakibatkan 

seringnya kendala dalam mencari data pesanan dengan cepat dan tepat.  

Pada permasalahan yang ada di UMKM Konveksi Ababil, solusi yang 

diusulkan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah melakukan penelitian untuk 

membangun aplikasi penerimaan pesanan kaos DTF yang dapat melakukan 

pemesanan secara online dan pengelolaan data pemesanan kaos sablon DTF secara 

keseluruhan. Aplikasi penerimaan pesanan ini dibangun dengan metode System 

Development Life Cycle (SDLC) dengan model waterfall karena tahap pengembangan 

dilakukan secara satu per satu harus menunggu selesai tahap sebelumnya. Tahap pada 

Metode SDLC dengan model waterfall mempunyai beberapa tahap yaitu 

communication, analisa kebutuhan, desain, coding, & support maintenance. 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan bersama owner, karyawan 

dan pelanggan UMKM Ababil Konveksi bahwa Aplikasi website penerimaan 

pesanan kaos DTF sudah efektif dalam menangani penerimaan pesanan kaos DTF 

secara online karena terdapat fitur memilih produk kaos, memilih ukuran kaos, 

upload file gambar, melakukan pembayaran secara transfer serta dapat melihat 

riwayat pesanan pada pengguna pelanggan di website secara langsung sehingga dapat 

memperluas pasar UMKM Konveksi Ababil. Berdasarkan uji coba System Usability 

Scale (SUS), maka masuk kategori good dengan grade scale B. Artinya aplikasi 

penerimaan pesanan kaos DTF berbasis website di UMKM Konveksi Ababil bahwa 

secara usability mendapatkan penilaian dapat diterima atau acceptable.  

 

Kata kunci: UMKM Konveksi Ababil, Aplikasi , metode SDLC, waterfall,  

          aplikasi penerimaan pesanan kaos. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) Konveksi Ababil adalah usaha 

yang bergerak di bidang konveksi baju dengan jenis usaha manufaktur. UMKM 

Konveksi Ababil terletak di Kota Madiun, Jawa Timur. UMKM Konveksi Ababil 

berdiri pada tanggal 10 April 1997 oleh Bapak Herwanto dan Ibu Sri Lestari (istri). 

UMKM Konveksi Ababil melayani berbagai jenis pembuatan pakaian seperti kaos, 

seragam olahraga, kemeja lapangan, jaket, hem, dan sebagainya yang mengutamakan 

kualitas dalam proses produksinya dengan harga yang kompetitif. Berbagai jenis 

pakaian tersebut dilayani oleh UMKM Konveksi Ababil dengan berbagai metode 

pembuatan yang berbeda-beda, salah satunya kaos sablon dengan menggunakan 

metode Digital Transfer Film (DTF).  

Metode Digital Transfer Film merupakan salah satu metode sablon pada 

kaos dengan cara gambar dicetak di atas kertas transfer menggunakan printer dengan 

tinta sublime yang dicampur dengan pigment, art paper ataupun toner. Kemudian 

kertas diletakkan di atas kaos dan di press dengan suhu yang panas. Lalu hasil gambar 

yang ada di kertas akan berpindah ke kaos (Rhinotec Indonesia, 2019).  

UMKM ini telah berdiri selama 24 tahun namun dalam proses transaksi 

masih menggunakan media kertas untuk semua transaksi pesanan sehingga membuat 

proses pengolahan data pesanan membutuhkan waktu yang lama dan data pesanan 

pelanggan yang masih dicatat dalam buku sehingga memiliki banyak resiko 
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kehilangan data. Kehilangan data dan pencatatan masih dalam buku tersebut tentu 

menjadi suatu masalah karena pencarian data dan pembuatan laporan juga sulit 

karena membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan data yang akan 

dijadikan sebagai laporan. Kemudian, pelanggan yang ingin membeli diharuskan 

datang ke toko untuk pesan sehingga menyebabkan tidak bisa menjangkau pelanggan 

diluar daerah Kota Madiun.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan suatu solusi yaitu 

merancang aplikasi penerimaan pesanan kaos DTF yang berbasis website pada 

UMKM Konveksi Ababil. Aplikasi tersebut dapat menunjang untuk proses 

penerimaan pesanan pesanan kaos DTF hingga pelunasan, dapat mengetahui 

pemasukan yang diterima oleh UMKM Konveksi Ababil serta menjangkau pelanggan 

diluar Kota Madiun.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan 

diselesaikan yaitu bagaimana merancang bangun aplikasi penerimaan pesanan kaos 

sablon DTF di UMKM Konveksi Ababil berbasis Website? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang ada agar permasalahan sesuai yang dituju 

maka perlu ditetapkan batasan masalah sebagai berikut:  
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1. Aplikasi ini meliputi transaksi pesanan kaos DTF pelanggan, transaksi 

penjualan setiap hari, bulan, transaksi pembayaran kaos, dan laporan 

pemasukkan yang diterima oleh pihak UMKM Konveksi Ababil. 

2. Pada aplikasi jika pelanggan memesan diharuskan membayar terlebih 

dahulu. 

3. Aplikasi menggunakan platform berbasis website. 

4. Aplikasi ini tidak membahas pembelian bahan baku, laporan laba rugi, retur 

barang, proses pengiriman, dan keamanan sistem. 

5. Aplikasi tidak menggunakan Application Programming Interface (API) 

dalam membuat ongkos kirim produk.  

 

1.4 Tujuan  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari Kerja 

Praktik ini adalah merancang bangun aplikasi penerimaan pesanan kaos sablon digital 

transfer film berbasis website pada UMKM Konveksi Ababil. Aplikasi tersebut dapat 

membantu mempermudah pelanggan melakukan pesanan kaos DTF, pemilik dapat 

mengetahui pemasukan yang diterima oleh UMKM Konveksi Ababil serta 

memperluas jangkauan pasar UMKM Konveksi Ababil.  

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diambil dari Rancang Bangun Aplikasi Penerimaan 

Pesanan Kaos Sablon Digital Transfer Film (DTF) Berbasis Website Pada UMKM 

Konveksi Ababil adalah sebagai berikut:  
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1. Memudahkan pelanggan dalam melakukan pesanan karena dapat diakses di 

perangkat keras yang terkoneksi dengan internet. 

2. Memperluas jangkauan pelanggan yang tidak bisa datang secara langsung ke 

tempat UMKM Konveksi Ababil menggunakan platform berbasis website.  

3. Membantu pemilik untuk mengetahui pemasukan yang diterima oleh 

UMKM Konveksi Ababil. 

4. Membantu merekap seluruh data pelanggan dan data pesanan kaos DTF. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan memahami persoalan dan pembahasannya, maka 

penulisan Laporan Kerja Praktik ini dibuat dengan sistematika yang dibagi kedalam 

beberapa bab sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, inti dari permasalahan 

yang disebutkan melalui rumusan masalah, batasan masalah, tujuan yang 

ingin dicapai, manfaat yang didapatkan dengan adanya perancangan aplikasi 

penerimaan pesanan kaos sablon DTF serta sistematika penulisan laporan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum UMKM Konveksi Ababil, 

visi dan misi UMKM, struktur organisasi pada UMKM Konveksi Ababil.  

BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi terkait pembahasan berbagai macam teori yang berhubungan 

dengan topik yang diangkat dalam permasalahan diatas, meliputi konsep 
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dasar dari informasi,struktur data, rancang bangun, website, UMKM, 

pesanan, model pengembangan aplikasi.  

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN 

Bab ini membahas tentang perancangan sistem yang telah dikerjaan ketika 

kerja praktik yang terdiri atas identifikasi dan menganalisis masalah, 

identifikasi dan analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, struktur tabel 

database, desain interface aplikasi rancang bangun penerimaan pesanan kaos 

sablon DTF berbasis website pada UMKM Konveksi Ababil.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari seluruh isi laporan kerja 

praktik dan saran yang bermanfat dapat diberikan untuk pengembangan 

aplikasi kedepannya.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Latar belakang Perusahaan 

Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) Konveksi Ababil merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang konveksi baju dengan jenis usaha manufaktur. 

UMKM Konveksi Ababil berdiri sejak 10 April 1997 dan sekarang berlokasi di Jl. 

Tanjung Manis Nomor 71, Kecamatan Taman Kelurahan Manisrejo, Kota Madiun, 

Jawa Timur. Awal dari UMKM Ababil hanya melayani pesanan kaos olahraga. 

Tetapi seiring berjalannya waktu, UMKM Konveksi Ababil sekarang berkembang 

dengan melayani banyak pilihan jenis pesanan baju, mulai dari pesanan kaos sablon, 

kaos border, hingga kaos printing.  

Sebagai UMKM yang telah berdiri selama 24 tahun, UMKM Ababil 

mempunyai logo yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.  

 

Gambar 2.1 Logo UMKM Konveksi Ababil 
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Logo UMKM Konveksi Ababil memiliki warna hitam dengan gradasi 

oranye dan merah dengan desain huruf A seperti burung ababil serta di bawah symbol 

A terdapat tulisan Ababil. Saat ini UMKM Konveksi Ababil telah membuat berbagai 

jenis pakaian, seperti: kaos, seragam olahraga, kemeja lapangan, jaket, hem, sweater, 

dan sebagainya dengan mengedepankan kualitas serta harga yang bersaing.  

 

2.2 Identitas Perusahaan 

Nama Perusahaan  : UMKM Konveksi Ababil 

Alamat   : Jl. Tanjung Manis No.71 Kec. Taman, Kel. Manisrejo, Kota  

  Madiun, Jawa Timur, Indonesia 

No. Telepon  : +62 816-563-999 

Email   : asp.dtf01@gmail.com 

Nama Pemilik  : Bapak Herwanto & Ibu Sri Lestari (Istri) 

 

2.3 Sejarah Perusahaan 

UMKM Konveksi Ababil adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

konveksi baju. UMKM Konveksi Ababil didirikan oleh Bapak Herwanto dan Ibu Sri 

Lestari. Bapak Herwanto yang berlatar belakang SMA di Kota Mojokerto. Kemudian 

bekerja di UMKM Konveksi Kilat milik Bapak Kadarusman menjadi tukang potong 

kain.  

Sedangkan Ibu Sri Lestari adalah seorang lulusan SMK 4 (empat) Kota 

Madiun dengan jurusan Busana. Sama seperti Bapak Herwanto, Ibu Sri Lestari 

bekerja di UMKM Konveksi Kilat milik Bapak Kadarusman menjadi penjahit.  
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Bapak Herwanto & Ibu Sri Lestari membentuk usaha yang diberi nama UMKM 

Konveksi Ababil pada tanggal 10 April 1997 dan sekarang berlokasi di Jalan Tanjung 

Manis Nomor 71 Kec. Taman Kel. Manisrejo Kota Madiun Jawa Timur. Letak 

UMKM Konveksi Ababil di tujukan pada peta Gambar 2.2.   

 

Gambar 2.2 Peta Lokasi UMKM Konveksi Ababil 

2.4 Visi Perusahaan 

UMKM Konveksi Ababil memiliki sebuah visi yaitu “Menjadi konveksi 

nomor satu di Indonesia dengan kualitas terbaik yang didukung oleh kesejahteraan 

dan kenyamanan SDM di dalamnya.” 

 

2.5 Misi Perusahaan 

Untuk mencapai sebuah visi diatas, UMKM Konveksi Ababil mempunyai 

beberapa misi, yaitu: 

1. Menciptakan budaya kekeluargaan di UMKM Ababil.  

2. Mengedepankan kualitas produk dan pelayanan terbaik kepada customer. 
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3. Menjunjung tinggi kejujuran dalam bertugas.  

4. Menciptakan keharmonisan untuk sumber daya manusia.  

 

2.6 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang ada pada UMKM Ababil yaitu pemilik UMKM 

Konveksi Ababil dan 9 (sembilan) bagian.  Dapat dilihat divisi serta status kedudukan 

atau jabatan yang ada di UMKM Ababil pada Gambar 2.3. 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi UMKM Konveksi Ababil 

Dari gambar 2.3 di atas, maka tugas dan tanggung jawab dari masing-masing 

bagian dapat dijelaskan sebagai berikut: 

2.6.1 Owner/pemilik 

Owner/pemilik merupakan bagian eksekutif pada UMKM Konveksi Ababil. 

Owner/pemilik dipimpin oleh Bapak Herwanto. Berikut adalah tugas & tanggung 

jawab dari owner/pemilik:  

1. Mengontrol jalannya UMKM Konveksi Ababil,  

2. Memberikan keputusan yang berkaitan dengan UMKM Konveksi Ababil, 

3. Mengawasi jalan kerja pegawai, 
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4. Mengelola infrakstruktur perusahaan, 

5. Melakukan penanganan jika terdapat masalah, 

6. Mengkoordinir semua pekerjaan yang ada di UMKM Konveksi Ababil, 

7. Membina hubungan kerja dengan pihak luar. 

2.6.2 Bagian Bendahara  

Bagian bendahara merupakan bagian yang berkaitan dengan keuangan. Di 

bawah Owner/pemilik terdapat bagian Ibu Sri Lestari sebagai Bendahara. Tugas dan 

tanggung jawab bendahara, diantaranya:  

1. Mengontrol cashflow perusahaan, 

2. Menerima pemasukan dan pengeluaran keuangan, 

3. Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan 

4. Mengkoordinasikan perencanaan analisa keuangan bersama pemilik,  

5. Memberikan uang ketika terjadi pembelian bahan baku, 

6. Pembuatan laporan keuangan. 

2.6.3 Bagian Admin 

Bagian admin merupakan bagian yang berhadapan langsung dengan 

pelanggan. Bagian admin pada UMKM Konveksi Ababil dipegang oleh Ibu 

Munfarida.  Tugas & tanggung jawab admin yaitu:  

1. Menerima pesanan dari customer, 

2. Mengatur jalannya produksi, 

3. Mengatur pemberian barang kepada customer, 

4. Memberikan pelayanan kepada customer, 

5. Merekap semua pesanan 
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6. Menerima pembayaran dari customer 

7. Membuat laporan pesanan 

2.6.4 Bagian Desain 

Bagian desain merupakan bagian yang berada dibawah admin yang 

mengimplementasikan gambar sesuai keinginanan customer. Bagian desain terdapat 2 

(dua) karyawan. Tugas dan tanggung jawab dari bagian desain yaitu:  

1. Mendesain sesuai permintaan customer,  

2. Melakukan konsultasi desain kepada customer, 

3. Bertanggung jawab merealisasikan keinginan desain dari customer. 

2.6.5 Bagian Sablon 

Bagian sablon yang berjumlah 2 (dua) karyawan. Tugas dan tanggung jawab 

pada bagian sablon, sebagai berikut:  

1. Menyablon kain sesuai desain pesanan. 

2. Mengelola persediaan cat 

3. Merawat infrakstruktur sablon 

4. Bertanggung jawab proses sablon 

5. Bertanggung jawab pada kualitas hasil sablon 

2.6.6 Bagian Bordir  

Bagian Bordir bertugas. Jumlah karyawan yang ada di bagian bordir yaitu 4 

(empat) karyawan. Bagian bordir mempunyai beberapa tugas dan tanggung jawab, di 

antaranya:  

1. Membordir kain sesuai dengan desain yang diberi bagian desain dengan 

jumlah sesuai permintaan customer, 



12 

 

 

 

2. Menyusun jadwal pengerjaan bordir, 

3. Merawat mesin bordir  

2.6.7 Bagian Printing 

Pada bagian printing terdapat 9 (sembilan) karyawan. Tugas dan tanggung 

jawab pada bagian printing, sebagai berikut:  

1. Mengeprint gambar pada media kertas  

2. Mengepress kertas yang berisi gambar ke kaos polos 

3. Menjaga peralatan press dan printing 

4. Menjaga kualitas printing yang dipesan 

2.6.8 Bagian Jahit 

Bagian jahit terdapat 6 (enam) karyawan. Tugas & tanggung jawab bagian 

jahit yaitu: 

1. Menjahit baju sesuai permintaan pembeli, 

2. Merawat mesin jahit yang digunakan, 

3. Mengoperasikan mesin jahit sesuai kebutuhan, 

4. Melakukan pembagian tugas sesame penjahit 

2.6.9 Bagian Cutting 

Bagian cutting terdapat 2 (dua) karyawan. Bagian cutting (tukang potong 

kain) memiliki tugas sebagai berikut: 

1. Memotong kain berdasarkan pola yang ada dan sesuai dengan pesanan 

customer.  

2. Bertanggung jawab terhadap persediaan kain di gudang 

3. Menghitunjumlah bahan baku yang digunakan untuk pesanan 
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2.6.10 Bagian Packing 

Bagian packing terdapat 2 (dua) karyawan. Tugas bagian packing, sebagai 

berikut: 

1. Membungkus baju yang sudah jadi,  

2. Mengontrol kualitas baju yang hendak di kirim serta melihat jika ada barang 

cacat. 

3. Bertanggung jawab kuantitas pesanan 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

Landasan teori merupakan dasar-dasar pendapat penelitian yang didukung 

oleh data atau argumentasi. Landasan teori berguna menjelaskan teori yang 

mendukung penyusunan laporan Kerja Praktik ini, antara lain:  

 

3.1 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 

(2005) menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

merupakan perusahaan independen yang mempekerjakan karyawan yang jumlahnya 

tertentu dan terbatas. Menurut Undang-Undang, No.20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu 

memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secar luas kepada 

masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan, dan peningkatan 

pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam 

mewujudkan stabilitas nasional (Republik Indonesia, 2008).  

Kedudukan UMKM di Indonesia sebagai pemain utama dalam melakukan 

kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Menurut Setiawati & Widyartati (2017), 

UMKM merupakan salah satu upaya yang dapat berikan pemerintah Indonesia untuk 

mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. UMKM menempati posisi 

strategis dengan 4 alasan, diantaranya: pertama UMKM memerlukan modal yang 

cenderung kecil sehingga usaha tidak sesulit usaha besar, kedua tenaga kerja yang 
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dibutuhkan tidak memiliki persyaratan menuntut masyarakat mencapai pendidikan 

formal tertentu, ketiga sebagian besar berada di daerah desa dan tidak membutuhkan 

infrastruktur seperti perusahaan besar dan UMKM memiliki ketahanan yang cukup 

kuat terhadap Indonesia ketika terjadi krisis ekonomi (Sarfiah, Atmaja, & Verawati, 

2019). Menurut Suci (2017), pengembangan UMKM merupakan cara 

penanggulangan kemiskinan karena UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam 

menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 6, kriteria Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu untuk usaha mikro memiliki kekayaan paling 

banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan 

memiliki hasil penjualan maksimal Rp 300.000.000, untuk usaha kecil memiliki 

kekayaann diantara Rp 50.000.000 sampai Rp 500.000.000 tidak termasuk tanah dn 

bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan diantara Rp 

300.000.000 sampai Rp 2.500.000.000, sedangkan usaha menengah memiliki 

kekayaan bersih diantara Rp 500.000.000 sampai Rp 10.000.000.000 tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan diantara Rp. 

2.500.000.000 sampai Rp 50.000.000.000. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa UMKM merupakan suatu usaha perseorangan atau kelompok yang berskala 

kecil dan memiliki batasan tertentu dalam jumlah karyawan (Republik Indonesia, 

2008).  
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3.2 Pesanan 

Menurut Susanti & Prabowo (2017), pesanan adalah suatu perjanjian 

memesan yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih,  pemberi dan pemakai jasa 

dan atau barang untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengusahakan barang dan 

atau jasa tersebut sehingga dapat digunakan. Menurut Rahman & Santoso (2015), 

pesanan merupakan aktifitas yang dilakukan konsumen sebelum membeli. Pesanan 

merupakan penerimaan pesanan dari konsumen terhasap suatu produk yang 

diinginkan (Satri & Seabtian, 2019). Sedangkan menurut Utama, Putra, & Satwika 

(2019), Pesanan barang dan jasa adalah  sebuah kegiatan transaksi yang 

mengungkapkan keinginan untuk memiliki atau membeli barang atau jasa sebelum 

melakukan transaksi. Untuk mencapai kepuasan pelanggan, maka perusahaan harus 

mempunyai sistem pesanan.  

Tujuan dari dibuatnya pesanan yaitu memaksimumkan pelayanan bagi 

konsumen, meminimalkan investasi pada persediaan, perencanaan kapasitas dan 

persediaan dan kapasitas (Rahman & Santoso, 2015). Maka, dapat disimpulkan 

pesanan adalah suatu aktifitas yang dilakukan konsumen sebelum melakukan 

transaksi.   

 

3.3 Rancang Bangun 

Menurut Pressman (2002), rancang bangun mempunyai dua kata yaitu 

rancang dan bangun. Kata rancang merupakan serangkaian prosedur untuk 

menerjemahkan hasil sebuah analisis dari sistem ke dalam bahasa pemrograman 
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untuk mendeskripsikan secara lengkap bagaimana komponen sistem 

diimplementasikan (Pressman, 2005). 

Kata rancang merupakan kata dasar berupa kata sifat dari “perancangan”. 

Perancangan adalah salah satu hal yang penting salam membuat sebuah program. 

Tujuan dari perancangan agar memberikan gambaran yang lengkap dan jelas kepada 

ahli yang membuat program. Perancangan harus mudah dipahami agar bisa menjadi 

pedoman untuk pemrogram.  

Kata “bangun” merupakan kata kedua dari susunan kata rancang bangun. 

Menurut Pressman (2005), kata bangun merupakan kata dasar berupa kata sifat dari 

“pembangunan” adalah kegiatan menciptakan, mengganti atau memperbaiki  suatu 

sistem yang baru maupun telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian. 

Menurut Whitten, Bentley, & Dittman (2004), Bangun sistem adalah membangun 

sistem informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi desain.  

Menurut Ferdiansyah (2018), rancang bangun adalah suatu kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa kedalam bentuk paket perangkat lunak kemudian 

menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada.  Menurut 

Anni & Saputro (2019), rancang bangun merupakan istilah umum untuk membuat 

dan mendesain objek dari awal hingga akhir pembuatan. Rancang bangun sangat 

berkaitan dengan perancangan sistem yang merupakan satu kesatuan untuk 

merancang dan membangun sebuah aplikasi dan  juga berkaitan dengan perancangan 

sistem dimana rancang bangun sebagai penerjemah hasil analisa yang dibentuk ke 

dalam suatu software yang berguna untuk menciptakan sistem atau memperbaiki 

sistem (Siregar & Sari, 2018).  
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa rancang bangun adalah sebuah istilah untuk 

proses perencanaan, penggambaran serta penerjemahan sistematika kegiatan 

mengenai hasil analisa ke dalam desain perangkat lunak kemudian menghasilkan 

sistem baru atau memperbaiki sistem yang sudah ada.    

 

3.4 Website 

Menurut Destiningrum & Adrian (2017), Website atau sering disebut web 

merupakan sebuah software yang mempunyai fungsi untuk menampilkan kumpulan 

dokumen yang membuat pengguna dapat mengakses internet melalui software yang 

tersambung dengan internet. Website tidak hanya digunakan untuk menampilkas 

sebuah dokumen tetapi dapat digunakan untuk penyebaran informasi dan membuat 

toko online.   

Kumpulan dokumen dari halaman-halaman situs terangkum dalam sebuah 

domain atau subdomain dan berada didalam World Wide Web (WWW) di internet. 

Sebuah halaman webadalah dokumen yang ditulis dalam format HTML (Hyper Text 

Markup Language), yang hampir selalu bisa diakses melalui HTTP, yaitu protokol 

yang menyampaikan informasi dari server website untuk ditampilkan kepada para 

pemakai melalui web browser. Semua publikasi dari website-website tersebut dapat 

membentuk sebuah jaringan informasi yang sangat besar. Halaman-halaman dari 

website akan bisa diakses melalui sebuah URL yang biasa disebut Homepage. URL 

ini mengatur halaman-halaman situs untuk menjadi sebuah hirarki, meskipun, 

hyperlink-hyperlink yang ada di halaman tersebut mengatur para pembaca dan 
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memberitahu mereka susunan keseluruhan dan bagaimana arus informasi ini berjalan 

(Trimarsiah & Arafat, 2017).  

Menurut Hasugian (2018), terdapat beberapa berbagai fungsi website 

diantaranya sebagai media promosi, media pemasaran, media pendidikan, media 

informasi, serta media komunikasi. Website diakses menggunakan perangkat lunak 

yang disebut browser. Terdapat beberapa jenis browser yang saat ini popular, 

diantarnya: Microsoft, Eksplorer, Opera, Google Chrome.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan website merupakan situs 

atau kumpulan dokumen yang digunakan untuk menampilkan berbagai macam 

informs dan atau gabungan dari semuanya yang membentuk satu rangkaian bangunan 

yang saling terkait dan dihubungan dengan jaringan-jaringan halaman.  

 

3.5 Aplikasi  

Pengertian aplikasi menurut Sihombing & Yanris (2020) adalah program 

secara langsun melakukan proses-proses yang digunakan dalam komputer oleh 

pengguna. Aplikasi berisi mengenai kumpulan file yang berisi kode program yang 

menghubungkan antara pengguna dan perangkat keras sebuah komputer. Menurut 

Jogiyanto HM dalam (Suhartini (2017)), aplikasi merupakan sebuah penerapan, 

menyimpan sesuatu data, hal ke dalam suatu sarana atau media yang digunakan untuk 

diterapkan menjadi sebuah hal yang baru. Pengertian berdasarkan Siregar FH, Siregar 

YH, dan Melani (2018), alat terapan yang digunakan secara khusus sesuai 

kemampuan yang dimiliki alat tersebut yang siap pagi bagi user.  
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Aplikasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu (Kadir (2002)): program aplikasi 

serbaguna dan program aplikasi spesifik. Program aplikasi serbaguna adalah aplikasi 

yang digunakan oleh pengguna untuk melaksanakan hal yang bersifat umum 

(contohnya untuk mengirim surat secara elektronis) serta untuk mengotomasikan 

tugas-tugas individual yang bersifat berulang (contohnya melakukan perhitungan 

yang berulan dn rutin). Sedangkan program aplikasi spesifik adalah program yang 

digunakan untuk menangani hal yang sangat rumit dan spesifik. Misalnya, program 

pada sistem point of sale (POS) dan ATM. Jika dilihat dari lingkungan 

pengembangannya, aplikasi dibagi menjadi aplikasi berbasis desktop, aplikasi 

berbasis website, dan aplikasi berbasis mobile. Aplikasi berbasis desktop merupakan 

aplikasi yang membutuhkan proses instalasi disetiap komputer yang menggunakan 

program tersebut. Contoh aplikasi berbasis desktop antara lain Microsoft Office, 

Mozilla Firefox, Coreldraw, Adobe Photoshop. Sedangkan aplikasi berbasis website 

tidak membutuhkan instalasi di komputer dikarenakan aplikasi tersebut berada pada 

suatu server dengan menggunakan browser yang terhubung dengan jaringan ke server 

tersebut. Contoh aplikasi berbasis website adalah Google.co.id, Youtube.com. Jenis 

aplikasi terakhir adalah aplikasi berbasis mobile. Aplikasi berbasis mobile merupakan 

aplikasi yang dapat dijalankan pada mobile. Contoh dari aplikasi berbasis mobile 

antara lain WhatsApp, Instagram, Telegram, dan Shopee (Solichin, 2016).   

Perkembangan aplikasi berbasis web sangat berkembang dengan pesat. 

Kelebihan dari aplikasi berbasis web yaitu:  

1. Pada sisi pengguna client tidak memerlukan proses instalasi. 
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2. Dapat diakses dimana saja melalui jaringan. Jika server aplikasi berada di 

jaringan intranet (LAN) maka aplikasi dapat diakses ke seluruh komputer 

yang ada dalam jaringan intranet tersebut. Jika server berada di jaringan 

internet maka aplikasi dapati diakses dari internet. 

3. Data disimpan di sisi server sehingga akses data di client dapat diatur 

sesuai dengan kebutuhan. 

4. Aplikasi berbasis web merupakan cross-platform atau dapat diakses 

melalui komputer dengan berbagai sistem operasi, seperti: Mac, Linux, 

Windows dengan menggunakan browser. 

5. Dari client tidak membutuhkan spesifikasi komputer yang besar karena 

seluruh proses aplikasi dilakukan di server. 

6. Client merasa aman dari virus atau masalah keamanan lainnya karena 

berjalan di atas browser. 

Aplikasi berbasis web juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu sisi 

performa aplikasi yang sangat bergantung pada kondisi jaringan yang digunakan 

pengguna. Aplikasi berbasis web yang mempunyai sifat dpat diakses dimana saja, 

maka lebih rentan dari serangan pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga 

pengamanan terhadap aplikasi mutlak harus dilakukan oleh pengembang dengan ketat 

(Solichin, 2016). 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas mengenai aplikasi 

merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang telah siap dipakai untuk 

membantu melaksanakan pekerjaan pengguna.  
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3.6 Personal Hypertext Prepocessor (PHP)  

Personal Hypertext Prepocessor atau yang disingkat menjadi PHP 

merupakan sebuah bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk 

pengembangan web dan dijalankan ke dalam sebuah browser dan diterjemahkan oleh 

web server (Sofwan, 2016).  Menurut Nurmalasari, Anna, & Arissusandi (2019), 

pengertian dari Personal Hypertext Prepocessor (PHP) adalah bahasa pemrograman 

yang digunakan dalam Hypertext Merkup Language (HTML) dijalankan disisi web 

browser.  

Menurut Madcoms (2016), PHP merupakan bahasa script yang dapat 

disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai oleh pemrogram web dinamis 

karena PHP merupakan server-side scripting maka sintaks dan perintah yang ada 

dalam PHP akan dieksekusi di server kemudian hasilnya akan diirim ke browser 

dalam format HTML sehingga kode program yang telah dibuat dalam PHP tidak akan 

terlihat oleh user, dengan demikian keamanan halaman web lebih terjamin. PHP 

digunakan dengan tidak berbayar atau gratis dan bersifat open source serta dirilis 

dengan lisensi PHP License. Jika kita ingin membuat program dalam PHP, kita harus 

menginstal web server terlebih dahulu (Ayu & Permatasari, 2018).  

Berikut adalah kelebihan PHP dari bahasa pemrograman web lainnya, antara 

lain (Lavarino & Yustanti (2016)): 

1. PHP merupakan bahasa yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam 

penggunaanya. 

2. PHP mempunyai tingkat akses & lifecycle yang cepat sehingga mengikuti 

perkembangan teknologi internet. 
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3. PHP mendukung akses ke beberapa database yang sudah ada dan bersifat 

gratid atau berbayar. 

4. Dalam sisi pengembangan, PHP lebih mudah karena banyak developer yang 

menggunakan sehingga siap membantu dalam pengembangan. 

Sistem kerja pada PHP diawali dengan permintan dari website oleh browser. 

Berdasarkan URL, browser akan menemukan sebuah alamat dari web server, 

mengidentifikasi halaman yang dikehendaki, dn menyampaikan segala informasi yng 

dibutuhkan oleh web server. Selanjutnya web server akan mencarikan file yang 

diminta dan menampilkan isi di browser. Browser akan berisi file tersebut, segera 

menerjemahkan kode HTML dan menampilkannya. Namun, pada saat permintaan 

dikirim ke web server, web server akan memeriksa tipe file yang diminta user. Jika 

yang diminta PHP, maka akan memeriksa isi script dari halaman PHP tersebut. 

Apabila dalam file tidak mengandung script PHP, permintaan user akan langsung 

ditampilkan ke browser, namun jika file yang diminta tersebut berisi script PHP 

maka proses akan dilanjutkan ke modul PHP dan mengolah script PHP tersebut 

sehingga dapat diterjemahkan ke kode HTML dan ditampilkan ke browser user 

(Firman, Wowor, & Najoan, 2016).  

Berdasarkan uraian di atas, maka definisi PHP adalah sebuah bahasa 

scripting yang digabung dengan HTML dan dijalankan pada semua perintah yang 

diberikan akan dijalankan pada server dan yang dikirimkan ke browser hanya berupa 

tampilan. 
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3.7 Database 

Menurut Hardiansyah & Dewi (2020), Database atau basis data merupakan 

data yang dapat didesain dan berintegrasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan user 

dalam perusahaan atau organisasi. Basis data adalah data yang terintegrasi dan 

terorganisasi untuk memenuhi pengguna dalam suatu organisasi (Jayanti & Sumiari, 

2018). Database merupakan sebuah gabungan banyak tabel yang tersusun sehingga 

digunakan oleh pemakai untuk diakses dan dimanipulasi sesuai kebutuhan. Metadata 

pada database memberikan informasi yang tertata (Fathansyah, 1999). Database 

merupakan wadah berkumpulnya tabel-tabel yang mempunyai atribut dan data. Tabel 

yang ada dalam database tersebut saling berhubungan sehingga membentuk sebuah 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna dan penyajian informasi tersebut di proses 

menggunakan aplikasi atau program komputer (Agency, 2015).  

Menurut Umar, Hadi, Widiandana, dkk (2019), Database mempunyai 

manfaat untuk menyimpan, menghapus, dan mengubah data sehingga data tersebut 

dapat terpanggil kembali dengan mudah. Berdasarkan buku Management Information 

Systems: Managing the Digital Firm, 8th Edition, Perancangan sebuah database 

mempunyai 4 proses yaitu analisis kebutuhan, desain konseptual, desain logical dan 

desain fisikal. Analisis kebutuhan adalah memahami kebutuhan dari sistem informasi 

yang akan dibuat. Desain konseptual adalah proses perancangan model data yang 

terbebas dari semua pertimbangan fisik. Desain logikal adalah perancangan model 

data berdasarkan data spesifik terbebas dari desain konseptual sedangkan desain 

fisikal merupakan hasil dari uraian implementasi database yang disimpan dan 
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berhubungan. Relasi adalah hubungan dari representasi semua database dibuat dalam 

bentuk tabel dan kolom secara dua dimensi (Laudon & Laudon, 2005).  

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa database atau basis data 

merupakan suatu kumpulan data yang saling berhubungan yang membentuk relasi 

sehingga dapat digunakan oleh pengguna untuk diakses dan dimanipulasi sesuai 

kebutuhan. 

 

3.8 System Development Life Cycle (SDLC) 

Pada pengembangan dan perancangan sebuah sistem  terdapat berbagai 

macam metode, salah satunya System Development Life Cycle (SDLC). Menurut 

Abduraahman & Masripah (2017), SDLC merupakan sebuah proses pengembangan 

suatu sistem perangkat lunak menggunakan metode dan metodologi yang digunakan 

untuk mengembangankan sistem perangkat lunak sebelumnya. Metode SDLC 

mempunyai beberapa model seperti model waterfall, prototype, RAD, iteratif, dn 

spiral.  

Metode pengembangan sistem perangkat lunak yang digunakan dalam 

rancang bangun aplikasi penerimaan pesanan kaos sablon digital transfer film 

berbasis website pada UMKM Konveksi Ababil adalah metode SDLC dengan model 

waterfall. Menurut Tujni & Hutrianto (2020), model waterfall merupakan salah satu 

metode dari metode SDLC yang terstruktur setiap mengembangkan sistem. Disebut 

waterfall karena tahap pengembangan dilakukan secara satu per satu harus menunggu 

selesai tahap sebelumnya. Menurut Apriliah (2019), model waterfall merupakan 

sebuah model tradisional yang terstruktur, kronologis yang menghasilkan aplikasi. 
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Model waterfall ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara 

sekuensial dimulai dari analisis, desain, coding/pengodean, pengujian, support & 

maintenance (Susilo, Kurniati, & Kasmawi, 2018). Berikut adalah gambar dari SDLC 

model waterfall: 

 

Gambar 3.1 Metode SDLC model waterfall 

Gambar 3.1 merupakan tahapan pengembangan sistem metode SDLC 

dengan menggunakan model waterfall sehingga dapat dijelaskan dengan tahapan 

sebagai berikut:  

3.8.1 Analisa Kebutuhan Sistem 

Menurut Suryadi & Zulaikhah (2019), analisa kebutuhan sistem merupakan 

sebuah proses kegiatan pengumpulan kebutuhan yang dimuali dari proses awal dalam 

mempelajari hal serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan. Analisa kebutuhan 

sistem berdasarkan kebutuhan pengguna yang ada pada sistem yang diperoleh melalui 

aktivitas sedang berlangsung, analisa kebutuhan sistem diperlikan karena sebuah 

aplikasi yang mempunyai fungsi tertentu yang mampu memenuhi standar proses 
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dalam sistem. Tahap analisa kebutuhan sistem terdiri dari menu-menu yang 

diperlukan dalam sistem yang akan dirancang (Apriliah, 2019).  

3.8.2 Desain 

Menurut Larasati & Masripah (2019),Tahap desain perangkat lunak 

merupakan proses beberapa langkah yang fokus pada desain pembuatan program 

perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi 

antarmuka, dan prosedur pengodean. Pada tahap ini menerjemahkan kebutuhan 

perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar dapat 

diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya.  

3.8.3 Coding (Pengodean) 

Coding atau pengodean merupakan upaya dalam pengimplementasian desain 

menjadi perangkat lunak. Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan 

sebagai serangkaian program atau unit program (Rahmayu, 2016). Menurut Suhartini 

(2017), Tahap desain yang telah selesai kemudian diubah kedalam bentuk yang 

mudah dimengerti oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman yaitu 

proses coding.  

3.8.4 Pengujian 

Menurut Suryadi & Zulaikhah (2019), Pengujian merupakan upaya dalam 

menelusuri lebih lanjut terhadap perangkat lunak yang telah dibuat untuk 

mendapatkan informasi mengenai kualitas perangkat lunak yang sedang diuji. Sebuah 

pengujian aplikasi melibatkan verifikasi bahwa setiap program telah memenuhi 

spesifikasinya atau fungsi kegunaannya melalui blackbox testing (Rahmayu, 2016). 

Pengujian juga dilakukan menggunakan System Usability Scale (SUS). Pengujian 
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dilakukan secara logical dan fungsional untuk memastikan bahwa telah sesuai yang 

diinginkan dan untuk meminimalisir kesalahan yang dihasilkan.  

3.8.5 Support & Maintance  

Menurut Suryadi & Zulaikhah (2019), Support & Maintance merupakan 

kegiatan merawat dan mengubah atau mengembangkan perangkat lunak yang telah 

dibuat dan tidak terdeteksi saat tahapan pengujian. Tahap ini merupakan tahap dalam 

melakukan pengembangan atau adanya perubahan dalam sistem yang dibuat terkait 

dengan ditemukan adanya sedikit kesalahan yang baru ditemukan atau tidak 

ditemukan sebelumnya dan dapat terjadi adanya penambahan fitur dalam sistem yang 

belum ada pada sistem sebelumnya yang dibuat, fPengguna tersebut dapat 

dipengaruhi jika terdapat perubahan perangkat, sistem operasi ataupun alur proses 

bisnis perusahaan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di UMKM Konveksi 

Ababil, ditemukannya beberapa masalah yaitu proses transaksi pesanan dan 

pengolahan data pesanan. Pelanggan UMKM Konveksi Ababil yang hendak 

memesan diharuskan untuk datang ke kantor UMKM Konveksi Ababil sehingga tidak 

dapat menjangkau pelanggan yang ada di luar Kota Madiun dan pelanggan 

melakukan pencatatan pesanan menggunakan media kertas. Admin pada UMKM 

Konveksi Ababil kesulitan membuat proses pengolahan data penerimaan pesanan 

membutuhkan waktu yang lama dan data pesanan pelanggan masih dicatat dalam 

buku tersebut memiliki banyak resiko kehilangan data. Kehilangan data dan 

pencatatan masih dalam buku tersebut tentu menjadi suatu masalah karena pencarian 

data dan pembuatan laporan juga sulit untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan 

sebagai laporan.  

Untuk menyelesaikan masalah di atas agar mempermudah admin dalam 

pengolahan data transaksi pesanan beserta pelanggan dan dapat menjangkau 

pelanggan yang ada di luar Kota Madiun, maka diperlukan aplikasi yang terintegrasi 

dengan database. Dengan adanya aplikasi penerimaan pesanan tersebut mampu 

meningkatkan efisiensi pengolahan data serta menjangkau pasar yang lebih luas 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan UMKM Konveksi Ababil. 
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Pada proses Kerja Praktik untuk pembuatan aplikasi penerimaan pesanan 

kaos Digital Transfer Film (DTF) sebagai solusi pemecahan masalah tersebut maka 

dibagi menjadi metode sebagai berikut: 

  

 

Gambar 4.1 Metode Pengerjaan 

 

4.1 Wawancara 

Wawancara yang dilakukan pada pembuatan aplikasi website ini bertujuan 

untuk mendapatkan secara lengkap dengan metode Tanya jawab mengenai semua 

kegiatan yang berhubungan dengan pesanan kaos Digital Transfer Film (DTF) di 

UMKM Konveksi Ababil. Narasumber yang dapat diwawancarai adalah Bapak 
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Herwanto sekalu Owner/pemilik. Wawancara berisi mengenai profil hingga proses 

bisnis UMKM Konveksi Ababil. 

4.2 Observasi 

Observasi dilakukan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan masalah 

yang telah dijelaskan di atas. Observasi dilakukan di tempat produksi UMKM 

Konveksi Ababil, yaitu Jl. Tanjung Manis No.71 Kota Madiun. Berikut adalah 

keadaan tempat produksi UMKM Konveksi Ababil:  

 

Gambar 4.2 Keadaan Tempat Produksi UMKM Konveksi Ababil 

 

4.3 Analisis  

Setelah melakukan hasil wawancara dan observasi pada UMKM Konveksi 

Ababil, maka dilanjutkan mengembangkan sistem dengan metode SDLC model 

waterfall. Tahap awal yang dilakukan metode SDLC model waterfall adalah analisa 

kebutuhan sistem, untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan saat 
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membangun sistem aplikasi penerimaan pesanan kaos Digital Transfer Film (DTF). 

Analisa kebutuhan sistem terdapat beberapa tahap, diantaranya:  

4.3.1 Analisis Proses Bisnis  

UMKM Konveksi Ababil mempuyai alur proses bisnis seperti bisnis sablon 

pada umunya, yaitu setiap pelanggan yang ingin memesan atau membuat kaos Digital 

Transfer Film (DTF) diharuskan datang ke toko. Pelanggan yang sudah mempunyai 

desain yang akan diaplikasikan ke kaos DTF, pelanggan masih meminta saran untuk 

desain. Jika sudah mempunyai desain, selanjutnya admin UMKM Konveksi Ababil 

bertanya mengenai jumlah, ukuran, dan jenis kain yang ingin digunakan. Admin akan 

menentukan harga dan tanggal jadi pembuatan kaos yang dipesan. Setelah itu, ika 

pelanggan menyetujui maka pihak admin memberikan desain ke bagian desain dan 

pelanggan membayar kemudian UMKM Konveksi Ababil akan memproduksi 

pesanan tersebut. Jika pesanan telah selesai dikerjakan, maka admin meghubungi dan 

pelanggan akan datang untuk mengambil. Gambaran alur proses bisnis UMKM 

Konveksi Ababil dapat dilihat pada Gambar 4.2 
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Gambar 4.3 Alur Proses Bisnis UMKM Konveksi Ababil Saat ini 

Proses bisnis tersebut kurang efektif dikarenakan belum tersistemnya proses 

pesanan kaos DTF, adanya pendataan pesanan yang masih manual menggunakan 

kertas, dan pelanggan diharuskan untuk datang ke tempat produksi UMKM Konveksi 

Ababil. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya jangkauan pasar UMKM Konveksi 

Ababil yang hanya tinggal di Kota Madiun. Kurangnya efektifitas proses bisnis 

pesanan kaos maka diperlukan sebuah mekanisme sistem yang dapat mengatur proses 

pesanan kaos DTF serta mekanisme dalam mencatar pesanan akan memudahkan 

untuk mencari data pesanan secara mendetail dan lengkap. Solusi yang akan 
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digunakan adalah dengan merancang bangun aplikasi penerimaan pesanan kaos DTF 

berbebasis website.  

 

4.3.2 Identifikasi Masalah  

Identifikasi masalah dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, mendeteksi sistem yang saat ini sedang 

berjalan kurang baik sehingga dapat digunakan untuk acuan dalam membuat sistem 

aplikasi penerimaan pesanan kaos DTF di UMKM Konveksi Ababil untuk menutupi 

masalah yang diidentifikasi. Identifikasi masalah pada UMKM Konveksi Ababil 

dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Identifikasi masalah pada UMKM Konveksi Ababil 

Proses Masalah/Hambatan Dampak 
Solusi yang 

diusulkan sistem 

Pesanan Pelanggan diharuskan 

datang ke toko Ababil  

Tidak dapat 

menjangkau pasar 

yang lebih luas di 

luar Kota Madiun 

Dibuatnya aplikasi 

berbasis website 

sehingga pelanggan 

dapat memesan 

hanya melalui 

website. 

Perekapan 

pesanan 

Admin masih mencatat 

secara manual melalui 

media kertas 

Catatan tidak urut 

dan pencarian data 

pesanan yang 

membutuhkan 

waktu lama 

Dibuatkan aplikasi 

website yang di 

dalamnya otomatis 

menyimpan data 

pesanan yang 

masuk 

Pelaporan 

pemasukan 

Admin yang lupa 

dalam mencatat 

pemasukan yang 

Pemilik Tidak 

mengetahui secara 

pasti mengenai 

Pada sistem laporan 

pemasukan akan 

otomatis tercatat 
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Proses Masalah/Hambatan Dampak 
Solusi yang 

diusulkan sistem 

didapat oleh UMKM 

Konveksi Ababil 

keuntungan setiap 

periode yang di 

tentukan 

oleh sistem 

Pemberitahuan 

produk telah 

selesai di 

kerjakan 

Ketika kaos DTF sudah 

jadi, pelanggan tidak 

dapat mengetahui 

proses pengerjaan kaos 

sehingga admin harus 

menghubungi melalui 

telepon genggam 

dahulu.    

Terjadinya 

misscomunication 

antara pelanggan 

dan admin. Kaos 

DTF yang telah 

selesai dikerjakan 

tidak jadi diambil.  

Di sistem terdapat 

status proses 

pengerjaan sehingga 

pelanggan dapat 

mengetahui jika 

telah selesai 

dikerjakan.  

 

4.3.3 Identifikasi Kebutuhan Pengguna 

Aplikasi penerimaan pesanan kaos Digital Transfer Film (DTF) berbasis 

website di UMKM Konveksi Ababil melibatkan 2 pengguna, yaitu admin dan 

pelanggan. Masing masing pengguna memiliki tugas yang berbeda dalam mengelola 

dan menggunakan serta melaksanakan sistem penerimaan pesanan kaos DTF secara 

online. Berdasarkan tugas tersebut, maka akan dianalisis untuk memperoleh 

kebutuhan dasar pengguna yang harus ada pada sistem. 

A Pengguna Admin 

Admin membutuhkan komputer atau device sebagai media untuk 

menggunakan mengakses website penerimaan pesanan kaos Digital Transfer Film 

(DTF) yang masuk dari pelanggan. Admin dapat mengelola kategori dan produk yang 

dapat dipesan oleh pelanggan, mengelola daftar pelanggan yang mendaftar, memesan, 

serta detail pesanan masing-masing pelanggan, mengubah status pesanan, dapat 
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mengelola akun karyawan, serta serta dapat melihat laporan penjualan disetiap 

periode.  

B Pengguna Pelanggan 

Pelanggan memerlukan device yang tersambung internet untuk mengakses 

website pesanan kaos DTF. Pelanggan dapat melakukan berbagai hal mulai dari 

memesan hingga melihat kaos yang dipesan jadi dengan syarat harus melakukan 

registrasi terlebih dahulu pada website pesanan kaos DTF. Pada tahap registrasi, 

pelanggan harus mengisi form daftar yang berisi mengenai data diri, setelah itu 

pelanggan login sesuai username & password yang ditulis. Kemudian terdapat menu 

produk, pelanggan dapat memesan produk sesuai keinginan dan dapat menambahkan 

file gambar, ukuran, alamat, dan jumlah. Pelanggan mendapatkan nota pesanan dan 

dilanjutkan untuk membayar di rekening yang ditentukan lalu memasukan file bukti 

transfer. Jika sudah mengupload bukti pembayaran, maka diarahkan ke menu 

pesanan. Di dalam menu pesanan terdapat status order yang digunakan untuk melihat 

atau mengetahui perkembangan produksi pesanan kaos. Jika sudah menerima maka 

pelanggan dapat menuliskan ulasan terhadap UMKM Konveksi Ababil.  

 

4.3.4 Identifikasi Kebutuhan Data  

Kebutuhan data merupakan kebutuhan data-data yang akan diperlukan oleh 

sistem sehingga sistem sesuai dengan yang diinginkan. Dalam membuat aplikasi 

penerimaan pesanan kaos Digital Transfer Film (DTF) berbasis website di UMKM 

Konveksi Ababil maka memerlukan beberapa data, diantaranya: 

1. Data master pelanggan 
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2. Data master karyawan 

3. Data master kategori 

4. Data master product 

5. Data transaksi pesanan kaos pelanggan 

6. Data transaksi detail pesanan 

 

4.3.5 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Tabel 4.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

No. Pengguna 
Tugas & 

Tanggung Jawab 

Kebutuhan 

Data 

Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

1 Admin Pengelolaan daftar 

kategori 

Data kategori   

Pengelolaan daftar 

produk 

Data produk   

Pengelolaan 

pesanan 

pelanggan 

Data user 

Data transaksi 

Data detail 

transaksi 

Dokumen 

pesanan yang 

sudah jadi 

Informasi 

pesanan 

Informasi 

detail 

pesanan 

Bukti 

Pembayaran 

Pengelolaan daftar 

karyawan 

Data karyawan   

Pengelolaan daftar 

pelanggan 

Data pelanggan   

2 Pelanggan Membuat akun 

sebelum memesan 

Data pelanggan   

Mengelola profil 

pelanggan 

Data pelanggan   

Melakukan 

pesanan 

Data produk 

Data Kategori 

Data transaksi 

Informasi 

produk 

Informasi 

Nota 

pembayaran 
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No. Pengguna 
Tugas & 

Tanggung Jawab 

Kebutuhan 

Data 

Kebutuhan 

Informasi 

Kebutuhan 

Dokumen 

pesanan 

Data detail 

transaksi 

pesanan 

status 

pesanan 

 

4.3.6 Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional merupakan menganalisa kebutuhan yang mempunyai 

keterkaitan langsung dengan bagaimana sistem itu harus dikembangkan. Analisis 

kebutuhan fungsional berfungsi untuk mengetahui fungsi fungsi yang harus tersedia 

dalam perangkat lunak yang dibangun. Kebutuhan fungsional berisi mengenai proses-

proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem dan berisikan tentang informasi-

informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh aplikasi penerimaan pesanan 

kaos Digital Transfer Film (DTF) di UMKM Konveksi Ababil. Kebutuhan 

fungsional yang ada pada UMKM Konveksi Ababil dapat dijelaskan dari tabel 4.3  

Sampai tabel 4.13. 

A Registrasi Pelanggan 

Registrasi pelanggan digunakan untuk mendata pelanggan yang bergabung 

dan sebagai syarat jika ingin memesan kaos DTF.  

Tabel 4.3 Kebutuhan Fungsional Registrasi Pelanggan 

Nama Fungsi Registrasi Pelanggan 

Pengguna Pelanggan 

Input Data diri pelanggan (username, password, nama lengkap, nomor 

telepon, email, alamat) 
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Aktivitas 1. Pelanggan mengakses website aplikasi pesanan kaos 

2. Pelanggan memilih menu registrasi 

3. Sistem menampilkan form registrasi 

4. Pelanggan memasukkan data diri (username, password, 

nama lengkap, nomor telepon, email, alamat) 

5. Pelanggan memilih button simpan 

6. Sistem akan menyimpan ke tabel user dan muncul notifikasi 

telah tersimpan 

7. Sistem menampilkan form login 

Output 1. Data pelanggan akan tersimpan di database tabel user   

2. Sistem menampilkan form login 

Aturan & 

Kebijakan 

Data diri pelanggan ada yang belum terisi, maka terdapat 

notifikasi data diri pelanggan ada yang belum terisi 

 

B Login  

Login digunakan untuk membedakan tampilan website berdasarkan hak 

akses dan pengguna yang telah ditentukan dan terdaftar pada database.  

Tabel 4.4 Kebutuhan Fungsional Login 

Nama Fungsi Login 

Pengguna Pelanggan & admin 

Input Username & password yang sesuai dengan tabel user.  

Aktivitas 1. Pengguna mengakses website aplikasi pesanan kaos 

2. Sistem menampilkan tampilan halaman utama 

3. Pengguna memilih menu login 

4. Sistem menampilkan form login 

5. Jika sudah mempunyai akun, maka pengguna memasukkan 

username & password yang telah dibuat.  
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Nama Fungsi Login 

Jika belum membuat, maka diharuskan memilih menu 

registrasi terlebih dahulu. 

6. Sistem akan mengecek apakah username & password 

tersedia & sesuai pada database tabel user.  

7. Sistem menampilkan sesuai dengan hak akses masing-

masing pengguna. 

Output 1. Untuk pengguna pelanggan, sistem menampilkan home 

2. Untuk pengguna admin, sistem menampilkan dashboard 

Aturan & 

Kebijakan 

1. Username & password yang diisi salah atau tidak sesuai 

dengan tabel user, maka muncul pemberitahuan 

username/password salah 

2. Setiap pengguna mempunyai akses yang berbeda sehingga 

role juga berbeda. 

 

C Pesanan Kaos Digital Transfer Film (DTF)  

Fungsi pesanan kaos DTF bertujuan untuk transaksi pelanggan mulai 

memilih kaos hingga konfirmasi kaos jadi. 

Tabel 4.5 Kebutuhan Fungsional Pesanan Kaos Digital Transfer Film 

Nama Fungsi Pesanan Kaos Digital Transfer Film (DTF) 

Pengguna Pelanggan 

Input Tampilan jenis kaos, form pesanan, pembayaran pesanan 

Aktivitas 1. Pelanggan login  

2. System menampilkan halaman utama 

3. Pelanggan memilih menu produk 

4. Sistem menampilkan halaman produk 

5. Pelanggan memilih produk 
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6. Sistem menambahkan produk yang dipesan ke database 

7. Sistem menampilkan halaman form detail pesanan 

8. Pelanggan mengisi form pesanan (ukuran, jumlah, alamat 

kirim, file desain) 

9. Sistem menambahkan detail pesanan ke database di tabel 

transaction detail  

10. Sistem menampilkan nota pesanan 

11. Pelanggan memilih menu lanjut ke pembayaran 

12. Sistem menampilkan form pembayaran 

13. Pelanggan mengisi nomor rekening dan bukti pembayaran 

14. Sistem akan menambahkan nomor rekening dan bukti 

pembayaran ke tabel transaction 

15. Sistem menampilkan menu pesanan dan menampilkan 

seluruh pesanan yang telah dipesan 

16. Pelanggan dapat melihat status order 

17. Jika barang sudah diterima, maka pelanggan memilih menu 

konfirmasi  

18. Sistem akan memperbarui status order 

19. Sistem menampilkan riwayat 

20. Pelanggan dapat memilih button ulasan untuk memberi 

penilaian 

21. Sistem menambahkan ulasan toko 

Output 1. Penambahan data pesanan di tabel transaction dan 

transaction detail 

2. Laporan pesanan & penjualan 

Aturan & 

Kebijakan 

1. Pelanggan diharuskan login terlebih dahulu 

2. Jika pelanggan telah memilih kaos, maka otomatis tersimpan 

di keranjang 

3. Pesanan di proses ketika pelanggan telah melakukan 
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pembayaran dan dilakukan pengecekan oleh admin 

 

D Ubah Profil Pelanggan  

Ubah profil pelanggan digunakan ketika data diri pelanggan yang telah diisi 

ketika melakukan registrasi tidak sesuai dengan keadaan sekarang. 

Tabel 4.6 Kebutuhan Fungsional Ubah Profil Pelanggan 

Nama Fungsi Ubah profil pelanggan 

Pengguna Pelanggan 

Input Data diri pelanggan  

Aktivitas 1. Pelanggan login 

2. Sistem akan menampilkan halaman utama 

3. Pelanggan memilih menu profil 

4. Sistem akan menampilkan form profil 

5. Pelanggan memperbarui data diri di form profil 

6. Pelanggan memilih button edit 

7. Sistem akan mengubah/mengupdate profil di database tabel 

user 

8. Sistem akan menampilkan notifikasi berhasil diubah dan 

profil otomatis berubah 

Output Data profil pelanggan berubah 

Aturan & 

Kebijakan 

1. Pelanggan diharuskan login dahulu 

2. pelanggan tidak dapat mengubah username 

3. pelanggan harus mengisi password dahulu 
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E Pengelolaan Daftar Kategori 

Pengelolaan daftar kategori digunakan untuk memfilter produk berdasarkan 

jenis produknya, misalnya: kategori kaos, kategori jaket, dan sebagainya. 

Tabel 4.7 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Daftar Kategori 

Nama Fungsi Pengelolaan Daftar Kategori 

Pengguna Admin 

Input Data kategori 

Aktivitas • Tambah kategori 

1. Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 

3. Admin akan memilih menu kategori 

4. Sistem menampilkan halaman daftar kategori 

5. Admin menambahkan kategori di form tambah data  

6. Admin memilih button simpan 

7. Sistem akan menambahkan data kategori baru ke database 

tabel categories 

8. Sistem menampilkan daftar kategori dengan penambahan 

kategori baru 

• Hapus produk 

1. Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 

3. Admin akan memilih menu kategori 

4. Sistem menampilkan halaman daftar kategori 

5. Admin memilih button hapus pada kategori yang akan 

dihapus 

6. Sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi hapus  

7. Admin memilih button”ok” 
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8. Sistem akan menghapus data kategori ke database tabel 

categories 

9. Sistem menampilkan daftar kategori tanpa produk yang telah 

di hapus 

• Edit produk 

1. Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 

3. Admin akan memilih menu kategori 

4. Sistem menampilkan halaman daftar kategori 

5. Admin memilih button ubah pada kategori yang akan diubah 

6. Sistem akan menampilkan form ubah kategori 

7. Admin akan mengubah data produk di form edit kategori 

8. Admin memilih button simpan 

9. Sistem akan mengupdate data kategori yang diubah ke 

database tabel categories 

10. Sistem menampilkan perubahan daftar kategori 

Output Daftar kategori diperbarui  

Aturan & 

Kebijakan 

Admin harus login dengan username & password yang sesuai  

 

F Pengelolaan Daftar Produk 

Pengelolaan daftar produk berfungsi untuk melakukan tambah, hapus, serta 

update produk sehingga dapat ditampilkan ke halaman produk di pengguna 

pelanggan. 

Tabel 4.8 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Daftar Produk 

Nama Fungsi Pengelolaan daftar produk 

Pengguna admin 
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Input Data produk 

Aktivitas • Tambah produk 

1. Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 

3. Admin akan memilih menu produk 

4. Sistem menampilkan halaman daftar produk 

5. Admin memilih button tambah data 

6. Sistem akan menampilkan form tambah produk 

7. Admin akan mengiisi form tambah produk 

8. Admin memilih button simpan 

9. Sistem akan menambahkan data produk baru ke database 

tabel produk 

10. Sistem menampilkan daftar produk dengan penambahan 

produk baru 

• Hapus produk 

1. Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 

3. Admin akan memilih menu produk 

4. Sistem menampilkan halaman daftar produk 

5. Admin memilih button hapus data yang akan dihapus 

6. Sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi hapus  

7. Admin memilih button”ok” 

8. Sistem akan menghapus data produk ke database tabel 

produk 

9. Sistem menampilkan daftar produk tanpa produk yang telah 

di hapus 

• Edit produk 

1. Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 
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3. Admin akan memilih menu produk 

4. Sistem menampilkan halaman daftar produk 

5. Admin memilih button edit data yang akan diubah 

6. Sistem akan menampilkan form edit produk 

7. Admin akan mengubah data produk di form edit produk 

8. Admin memilih button simpan 

9. Sistem akan mengupdate data produk yang diubah ke 

database tabel produk 

10. Sistem menampilkan daftar produk dengan produk yang 

telah diubah 

Output Daftar produk diperbarui  

Aturan & 

Kebijakan 

• Tambah Produk 

1. Admin harus login dengan username & password yang 

sesuai  

2. harus memilih kategori yang tersedia, jika belum tersedia 

maka dapat menambahkan kategori baru di menu kategori 

3. Ukuran gambar yang dipilih adalah 264 px *  264 px. 

4. Admin harus mengisi kategori, gambar, nama produk, 

harga dan status 

• Hapus Produk 

1. Admin harus login dengan username & password yang 

sesuai 

2. Saat notifikasi muncul, admin harus memilih button “ok” 

• Edit Produk 

1. Admin harus login dengan username & password yang 

sesuai  

2. Admin harus memilih produk yang akan di ubah 

3. Jika ingin mengganti gambar, maka pilih menu ganti 

gambar, Ukuran gambar yang dipilih adalah 264 px *  264 
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px. 

 

G Pengelolaan Pesanan Pelanggan 

Pengelolaan pesanan pelanggan digunakan untuk melihat pesanan yang 

masuk pada UMKM Konveksi Ababil, melakukan update pemrosesan, dan mengecek 

bukti pembayaran.  

Tabel 4.9 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Pesanan Pelanggan 

Nama Fungsi Pengelolaan Pesanan Pelanggan 

Pengguna Admin 

Input Data pesanan pelanggan  

Aktivitas • Pemrosesan Pesanan 

1. Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 

3. Admin akan memilih menu pesanan 

4. Sistem menampilkan halaman proses pesanan 

5. Admin memilih link file bukti bayar pada pesanan tertentu, 

6. Jika sesuai & transfer pembayaran pelanggan sudah masuk, 

admin pilih menu proses pada pesanan tersebut untuk 

diproses 

7. Sistem akan memperbarui database tabel transaction di 

status order dan muncul notifikasi “pesanan berhasil di 

proses” 

8. Pesanan yang telah diproses, akan dipindah ke halaman 

kirim pesanan 

9. Sistem akan menampilkan pembaruan daftar proses pesanan 

• Pengiriman pesanan 

1. Jika pesanan sudah jadi, maka pilih halaman kirim pesanan 



48 

 

 

 

untuk dikirim 

2. Sistem akan menampilkan daftar proses pengiriman 

pesanan 

3. Admin memilih button proses pada pesanan yang akan 

dikirim 

4. Sistem akan menampilkan notifikasi bahwa pesanan telah 

dikirim dan status order pada tabel transaction di ubah 

menjadi “dikirim” 

5. Admin memilih button “ok” 

6. Sistem akan memindahkan pesanan ke halaman riwayat 

pesanan. 

7. Sistem akan menampilkan halaman kirim pesanan yang 

terupdate. 

8. Pada halaman laporan daftar penjualan tertambah 

Output Status pesanan di perbarui, penambahan pada laporan daftar 

penjualan 

Aturan & 

Kebijakan 

1. Terdapat pelanggan yang memesan 

2. Pengecekan pada bukti pembayaran pesanan  

3. Admin harus login dengan username & password yang 

sesuai  

 

H Pengelolaan Daftar Karyawan 

Pengelolaan daftar karyawan berfungsi untuk menambah, mengubah, serta 

menghapus karyawan/admin yang bertugas mengelola website sehingga karyawan 

mendapat hak akses sebagai admin.  

Tabel 4.10 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Daftar Karyawan 

Nama Fungsi Pengelolaan daftar karyawan 



49 

 

 

 

Pengguna admin 

Input Data karyawan 

Aktivitas • Tambah karyawan 

1. Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 

3. Admin akan memilih menu karyawan 

4. Sistem menampilkan halaman daftar karyawan/admin 

5. Admin memilih button tambah data 

6. Sistem akan menampilkan form tambah karyawan 

7. Admin akan mengiisi form tambah  karyawan 

8. Admin memilih button simpan 

9. Sistem akan menampilkan notifikasi “karyawan berhasil 

ditambah”  

10. Admin memilih button ok 

11. Sistem menambahkan data karyawan baru ke database tabel 

user dan sistem menampilkan daftar karyawan/admin 

dengan penambahan karyawan/admin 

• Hapus karyawan 

1. Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 

3. Admin akan memilih menu karyawan 

4. Sistem menampilkan halaman daftar karyawan 

5. Admin memilih button hapus data karyawan yang akan 

dihapus 

6. Sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi hapus  

7. Admin memilih button”ok” 

8. Sistem akan menghapus data karyawan ke database tabel 

user 

9. Sistem menampilkan daftar karyawan/admin tanpa data yang 
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telah di hapus 

• Edit karyawan/admin 

1. Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 

3. Admin akan memilih menu karyawan 

4. Sistem menampilkan halaman daftar karyawan/admin 

5. Admin memilih button ubah data karyawan yang ingin 

diubah 

6. Sistem akan menampilkan form ubah karyawan 

7. Admin akan mengubah data produk di form ubah karyawan 

8. Admin memilih button simpan 

9. Sistem akan mengupdate data karyawan yang diubah ke 

database tabel user 

10. Sistem menampilkan daftar karyawan/admin dengan 

karyawan/admin yang telah diubah 

Output Daftar karyawan 

Aturan & 

Kebijakan 

1. Admin harus login dengan username & password yang 

sesuai  

2. Ketika melakukan penambahan karyawan, harus mengisi 

form secara lengkap.  

 

I Pengelolaan Daftar Pelanggan 

Pengelolaan daftar pelanggan digunakan untuk menambah, serta mengubah 

data pelanggan.  

Tabel 4.11 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Daftar Pelanggan 

Nama Fungsi Pengelolaan daftar pelanggan 

Pengguna Admin 
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Input Data pelanggan 

Aktivitas • Tambah pelanggan 

1. Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 

3. Admin akan memilih menu pelanggan 

4. Sistem menampilkan halaman daftar pelanggan 

5. Admin memilih button tambah data 

6. Sistem akan menampilkan form tambah pelanggan 

7. Admin akan mengiisi form tambah pelanggan 

8. Admin memilih button simpan 

9. Sistem akan menampilkan notifikasi “pelanggan berhasil 

ditambah”  

10. Admin memilih button ok 

11. Sistem menambahkan data karyawan baru ke database tabel 

user dan sistem menampilkan daftar pelanggan dengan 

penambahan pelanggan 

12. Sistem menambahkan data pelanggan ke laporan pelanggan 

• Edit pelanggan 

1. Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 

3. Admin akan memilih menu pelanggan 

4. Sistem menampilkan halaman daftar pelanggan 

5. Admin memilih button ubah data pelanggan yang ingin 

diubah 

6. Sistem akan menampilkan form ubah pelanggan 

7. Admin akan mengubah data produk di form ubah pelanggan 

8. Admin memilih button simpan 

9. Sistem akan mengupdate data pelanggan yang diubah ke 

database tabel user 
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10. Sistem menampilkan daftar pelanggan dengan pelanggan 

yang telah diubah 

11. Sistem akan menambahkan pada halaman laporan pelanggan 

Output Daftar pelanggan 

Aturan & 

Kebijakan 

1. Admin harus login dengan username & password yang 

sesuai  

2. Ketika melakukan penambahan  dan perubahan pelanggan, 

harus mengisi form secara lengkap. 

 

J Laporan Pelanggan 

Pada laporan pelanggan, admin dapat mengetahui daftar pelangan 

berdasarkan periode tertentu.  

Tabel 4.12 Kebutuhan Fungsional Laporan Pelanggan 

Nama Fungsi Laporan daftar pelanggan 

Pengguna Admin 

Input Daftar pelanggan, periode yang diinginkan 

Aktivitas 1. Admi Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 

3. Admin akan memilih menu laporan pelanggan 

4. Sistem menampilkan halaman laporan pelanggan 

5. Admin menginputkan periode pada halaman laporan 

pelanggan 

6. Sistem akan menampilkan laporan berdasarkan periode yang 

diinputkan 

Output laporan pelanggan 

Aturan & 

Kebijakan 

1. Admin harus login dengan username & password yang 

sesuai  
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2. Ketika admin belum menginputkan periode, maka yang di 

tampilkan sistem seluruh daftar pelanggan yang masuk  

 

K Laporan Penjualan 

Pada laporan penjualan, admin dapat mengetahui daftar penjualan 

berdasarkan periode tertentu.  

Tabel 4.13 Kebutuhan Fungsional Laporan Penjualan 

Nama Fungsi Laporan daftar penjualan 

Pengguna Admin 

Input Daftar transaksi pesanan,  periode yang diinginkan, daftar detail 

transaksi 

Aktivitas 1. Admi Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 

3. Admin akan memilih menu laporan penjualan 

4. Sistem menampilkan halaman laporan penjualan 

5. Admin menginputkan periode pada halaman laporan 

penjualan 

6. Sistem akan menghitung hasil penjualan berdasarkan periode 

yang diinputkan & menampilkan laporan berdasarkan 

periode yang diinputkan 

Output laporan penjualan 

Aturan & 1. Admin harus login dengan username & password yang 
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Kebijakan sesuai  

2. Ketika admin belum menginputkan periode, maka yang di 

tampilkan sistem seluruh daftar penjualan yang masuk  

 

4.3.7 Kebutuhan Nonfungsional 

Selain analisis kebutuhan fungsional, sistem juga memerlukan analisis 

kebutuhan nonfungsional. Kebutuhan nonfungsional digunakan untuk menjamin 

kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi website penerimaan pesanan 

kaos Digital Transfer Film (DTF) di UMKM Konveksi Ababil. Spesifikasi 

nonfungsional terdiri dari komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan mulai dari 

sistem dibangun sampai diimplementasikan. Berikut adalah hasil analisis sistem 

untuk kebutuhan nonfungsional: 

1. Sistem pada website dilengkapi dengan password. 

2. Inputan password yang masuk dalam database menggunakan fungsi php 

password_hash sehingga tidak dapat dilihat oleh developer. 

3. Sistem dapat membedakan pengguna pelanggan dan admin dengan 

pengaturan hak akses yang berbeda 

4. Sistem menyediakan fitur yang disesuaikan dengan hak akses pengguna yang 

berbeda. 

5. Sistem mendukung penggunaan lebih dari satu pengguna secara bersama-

sama. 
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4.3.8 Kebutuhan Perangkat Lunak & Perangkat Keras 

A Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak terdiri dari spesifikasi minimum perangkat lunak 

yang dipakai dalam membangun dan mengimplementasikan aplikasi penerimaan 

pesanan pada UMKM Konveksi Ababil berbasis website. Perangkat lunak (software) 

yang dibutuhkan dalam merancang bangun aplikasi penerimaan pesanan kaos sablon 

Digital Transfer Film (DTF) berbasis website pada UMKM Konveksi Ababil, sebagai 

berikut: 

1. Sistem operasi komputer  : minimal Windows 8 (64-bit) 

2. Text Editor    : Visual Studio Code 

3. Localhost server  : XAMPP 

4. Web browser    : Google Chrome 

5. Bahasa pemrograman  : PHP 

B Kebutuhan Perangkat Keras 

Kebutuhan Antarmuka Perangkat Keras adalah kebutuhan yang diperlukan 

dalam memenuhi standart dari implementasi aplikasi penerimaan pesanan kaos sablon 

Digital Transfer Film (DTF) berbasis website pada UMKM Konveksi Ababil, sebagai 

berikut:, yaitu: 

1. Komputer/PC  

Spesifikasi komputer atau PC yang digunakan untuk 

membuat/mengakses aplikasi penerimaan pesanan kaos sablon Digital 

Transfer Film (DTF) berbasis website pada UMKM Konveksi Ababil, sebagai 

berikut:  
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1) Prosesor Intel(R) Core(TM) i3 CPU M350 @2.27GHz, 2.27GHz 

2) Memory: 4 GB 

3) HDD: 500 GB  

4) VGA: Intel(R) HD Graphics 

2. Internet 

Internet digunakan untuk menyambungkan website kepada perangkat keras. 

4.3.9 Input Proses Output (Diagram IPO) 

Bagan Input Proses Output (IPO) menjelaskan rincian yang berkaitan 

dengan fungsi pemrosesan, untuk menganalisia keseluruhan kebutuhan informasi. 

Dalam membuat suatu diagram IPO, pertama-tama pilih suatu proses. Lalu tentukan 

outputnya. Output ini biasanya disebut sebagai karakteristik kualitas suatu proses. 

Setelah memasukkan faktor-faktor yang diinginkan dari proses (output) barulah dapat 

ditentukan faktor-faktor inputnya. Biasanya jumlah faktor input lebih banyak dari 

pada output. 
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Berikut adalah diagram input proses output dari UMKM Konveksi Ababil:

 

Gambar 4.4 Diagram Input Proses Output UMKM Konveksi Ababil 
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Dalam melakukan pemodelan sistem pada aplikasi penerimaan pesanan kaos 

Digital Transfer Film (DTF) di UMKM Konveksi Ababil berbasis website, pada 

dasarnya analisis terhadap input, proses, dan output yang akan dibuar. Berikut adalah 

penjelasan gambar 4.4: 

A Input 

Input merupakan suatu data yang akan dimasukkan untuk diproses kemudian 

menghasilkan keluaran/output. 

A.1 Data Master Karyawan 

Data master karyawan digunakan masukkan karyawan sehingga dapat 

memisahkan hak akses antara karyawan dengan pelanggan.  

A.2 Data Master Kategori 

Data master kategori digunakan untuk menambahkan data kategori. Data 

kategori tersebut digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya. 

A.3 Data Master Produk 

Data master produk merupakan data produk yang tersedia pada UMKM 

Konveksi Ababil. Data master produk digunakan untuk memudahkan pelanggan 

dalam memesan suatu produk. 

A.4 Data Master Pelanggan 

Data master pelangggan digunakan masukkan pelanggan sehingga dapat 

memisahkan hak akses antara karyawan dengan pelanggan.  

A.5 Periode Pelanggan 

Periode pelanggan digunakan untuk memasukkan periode yang diinginkan 

oleh admin. 
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A.6 Periode Pesanan 

Periode pesanan digunakan untuk memasukkan periode yang diinginkan 

oleh admin. 

B Proses 

Proses merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sistem dengan 

memasukkan input dan akan menghasilkan output. 

B.1 Pengelolaan Daftar Karyawan 

Pengelolaan daftar karyawan merupakan proses dalam mengelola sebuah 

inputan data master karyawan. Di dalam proses pengelolaan daftar karyawan terdapat 

proses tambah, hapus, dan edit daftar karyawan. 

B.2 Pengelolaan Daftar Kategori 

Pengelolaan Daftar Kategori merupakan sebuah proses mengelola kategori 

yang ada pada UMKMKonveksi Ababil. Di dalam proses pengelolaan daftar kategori 

terdapat proses tambah, hapus, dan edit kategori sehingga menghasikan daftar 

kategori.  

B.3 Pengelolaan Daftar Produk 

Pengelolaan Daftar produk digunakan untuk memproses data produk 

menjadi daftar produk. Proses pada pengelolaan daftar produk dilakukan oleh admin 

yaitu hapus, tambah, edit daftar produk. 

B.4 Registrasi Pelanggan 

Registrasi pelanggan merupakan proses untuk memasukkan data pelanggan 

ke database tabel user. 
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B.5 Login Pelanggan 

Login pelanggan yaitu proses pelanggan ingin masuk dengan database 

mengecek pada data master pelanggan apakah sesuai atau belum. 

B.6 Ubah Profil Pelanggan 

Ubah Profil adalah proses perubahan profil ketika ada data yang tidak sesuai 

pada database.  

B.7 Pengelolaan Daftar Master Pelanggan 

Pengelolaan daftar master pelanggan dilakukan oleh admin, admin dapat 

menambah dan mengubah data pelanggan yang tidak sesuai dengan database. 

B.8 Laporan Pelanggan 

Laporan digunakan untuk memberikan informasi pelanggan mengenai 

rekapan beberapa data pelanggan selama periode yang telah diinputkan. 

B.9 Pesanan Kaos DTF 

Pesanan kaos DTF berfungsi mencatat semua transaksi penjualan yang ada 

pada data pesanan. Semua data dari hasil transaksi penjualan pesanan akan diproses 

menjadi laporan penjualan.  

B.10 Pengelolaan Pesanan Pelanggan 

Pengelolaan pesanan pelanggan dilakukan oleh admin, pada proses 

pengelolaan pesanann pelanggan membutuhkan inputan data transaksi pesanan dan 

data transaksi detail pesanan. 

B.11 Laporan Pesanan 

Pembuatan laporan pesanan ini memberikan informasi mengenai beberapa 

penjualan yang didapat selama periode yang ditentukan. Pembuatan laporan pesanan 
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ini menghasilkan laporan pesanan per periode sehingga mengetahui rekapan seluruh 

pesanan dan detail pesanan.  

C Output 

Output merupakan hasil keluaran dari sebuah proses.  

C.1 Daftar Master Karyawan 

Daftar master karyawan merupakan output dari data master karyawan yang 

diproses melalui pengelolaan daftar master karyawan. 

C.2 Daftar Master Kategori 

Daftar master kategori adalah hasil keluaran dari proses pengelolaan master 

kategori.Daftar kategori digunakan untuk membedakan produk berdasarkan jenisnya. 

C.3 Daftar Master Produk 

Daftar master produk merupakan keluaran dari inputan data master produk 

yang telah proses di pengelolaan daftar produk. Daftar produk digunakan untuk 

pengguna pelanggan dalam memesan dan pada pengguna admin digunakan untuk 

menambahkan produk yang dapat dipesan di UMKM Konveksi Ababil. 

C.4 Daftar Master Pelanggan 

Daftar master pelanggan registrasi pelanggan, login, dan ubah profil dengan 

memasukan data pelanggan. Daftar master pelanggan akan digunakan sebagai inputan 

pada pengelolaan daftar master pelanggan dan pesanan kaos DTF. 

C.5 Data Transaksi pesanan 

Data transaksi pesanan merupakan hasil keluaran dari proses pesanan kaos 

DTF. Data transaksi pesanan tersebut dijadikan inputan pada pengelolaan pesanan 

pelanggan. 
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C.6 Data Transaksi detail pesanan 

Data transaksi detail pesanan merupakan hasil keluaran dari proses pesanan 

kaos DTF. Data transaksi detail pesanan tersebut dijadikan inputan pada pengelolaan 

pesanan pelanggan.  

C.7 Daftar Transaksi pesanan 

Daftar transaksi pesanan merupakan hasil dari pengelolaan pesanan 

pelanggan yang dilakukan admin dan membutuhkan inputan data transaksi pesanan & 

data transaksi detail pesanan.  

C.8 Daftar Transaksi detail pesanan 

Daftar transaksi detail pesanan merupakan hasil dari pengelolaan pesanan 

berupa ubah status serta pengecekan file gambar dan bukti pmbayaran pelanggan 

yang dilakukan admin dan membutuhkan inputan data transaksi pesanan & data 

transaksi detail pesanan.  

C.9 Laporan Pelanggan 

Laporan pelanggan berisi data pelanggan yang registrasi pada website 

penerimaan pesanan kaos DTF dengan periode yang diinputkan. 

C.10 Laporan Pesanan 

Laporan pesanan terdiri dari priode yang ditentukan misal per minggu atau 

per bulan, kemudian mncul total penjualan pada periode tersebut.  

 

4.4 Desain 

Pada tahap ini, dilakukan perancangan desain dengan berbagai langkah. 

Mulai dari membuat sysflow diagram, diagram jenjang, context diagram, dan data 
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flow diagram. Tahap desain yang dimaksud adalah mendesain sistem untuk 

membantu menyelesaikan dalam pembuatan aplikasi website penerimaan pesanan 

kaos sehingga menjadi lebih baik.  

4.4.1 Sysflow Diagram 

System Flow Diagram merupakan seluruh gambaran dari aliran pekerjaan, 

yang menjelaskan urutan-urutan prosedur yang ada di dalam sistem. System flow 

diagram sering disebut gambaran alur proses bisnis yang sudah terkomputerisasi atau 

setelah adanya bantuan dari aplikasi yang dapat mendukung proses bisnis tersebut. 

System flow diagram adalah suatu bagan yang menjelaskan tentang urutan proses 

secara detail dan juga hubungan dari suatu proses ke proses lain dalam satu program 

dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Tidak ada rumus atau patokan yang 

bersifat mutlak (pasti) di dalam perancangan system flow diagram. Hal ini karena 

system flow diagram merupakan gambaran dari hasil pemikiran untuk menganalisis 

suatu permasalahan di dalam komputer karena setiap analisis dapat menghasilkan 

hasil yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. 

Berikut adalah system flow diagram yang ada di aplikasi penerimaan 

pesanan kaos sablon Digital Transfer Film (DTF) berbasis website pada UMKM 

Konveksi Ababil:  
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A Sysflow Registrasi pelanggan 

 

Gambar 4.5 Sysflow Registrasi pelanggan 

Alur pada sysflow registrasi pelanggan berawal dari pelanggan mengakses 

website aplikasi pesanan Kaos DTF di UMKM Konveksi Ababil, lalu memilih menu 

registrasi, sistem akan merespon dengan menampikn halaman registrasi. Pada 

halaman registrasi, pelanggan mengisi data diri pada form yang disediakan lalu klik 
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simpan. Setelah klik simpan, sistem akan memproses dengan menyimpan dan 

menambahkan data pelanggan yang baru tersebut ke dalam database tabel user. Maka 

registrasi berhasil lalu sistem nampilkan halaman login.  

B Sysflow Login  

 

Gambar 4.6 Sysflow Login 
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Pada sysflow login, terdapat 2 aktor yaitu pelanggan dan sistem. Alur 

pertama login yaitu pelanggan juga mengakses website pesanan kaos DTF, lalu 

sistem menampilkan halaman utama, pelanggan memilih menu login, sistem 

menampilkan halaman login. Jika pelanggan sudah mempunyai akun maka pelanggan 

mengisi username & password pada form login. Sistem akan mengecek kesuaian 

username, password dan level. Jika sesuai maka sistem akan menampilakn halaman 

dashboard untuk yang login sebagai admin, dan menampilkan halaman home pada 

pengguna pelanggan. Jika username & password tidak sesuai, maka sistem akan 

menampilkan halaman login. Jika belum mempunyai akun, maka pelanggan 

diharuskan melakukan proses registrasi seperi gambar 4.5.  

C Sysflow Pesanan Kaos Digital Transfer Film (DTF)  

Pada sysflow pesanan kaos digital transfer film (DTF) mempunyai proses 

yang panjang dengan melibatkan aktor 2 yaitu pelanggan dan sistem. Alur dimulai 

Pelanggan login, sistem menampilkan halaman utama, pelanggan memilih menu 

produk, sistem menampilkan halaman produk dengan memanggil database tabel 

produk dan tabel kategori kemudian pelanggan memilih produk, pilihan produk 

tersebut ditambahkan ke database tabel produk dan kategori dan menampilkan 

halaman form detail pesanan, lalu pelanggan mengisi form pesanan pada halaman 

form pesanan sepert: ukuran, jumlah, alamat kirim, file desain. Kemudian klik tombol 

proses lalu sistem menambahkan detail pesanan ke database di tabel transaction 

detail dan menampilkan nota pesanan. Jika pelanggan tidak jadi memesanm maka 

pilih batal dan kembali ke halaman produk dan memilih produk lain. Tetapi, jika jadi 

pesan, maka pelanggan memilih menu lanjut ke pembayaran sistem menampilkan 
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form pembayaran, pelanggan mengisi nomor rekening dan upload bukti pembayaran. 

Jika sudah sistem akan menambahkan nomor rekening dan bukti pembayaran ke tabel 

transaction dan menampilkan menu pesanan serta menampilkan seluruh pesanan 

yang telah dipesan. 

Pada halaman pesanan, pelanggan dapat melihat status order. Jika barang 

sudah diterima, maka pelanggan memilih menu konfirmasi, sistem akan memperbarui 

status order dan menampilkan halaman riwayat. Pada halama riwahayat, pelanggan 

dapat memilih button ulasan untuk memberi penilaian. Sistem menambahkan ulasan 

toko.  Sysflow Pesanan Kaos Digital Transfer Film (DTF) dapat dilihat pada gambar 

4.7 dan 4.8. 
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Gambar 4.7 Sysflow Pesanan Kaos DTF 



69 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Sysflow Pesanan Kaos DTF Lanjutan 
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D Sysflow Ubah Profil Pelanggan  

Sysflow ubah profil pelanggan dapat dilihat pada Gambar 4.9. Alur pada 

sysflow Pesanan Kaos Digital Transfer Film (DTF) mempunyai 2 aktor yaitu 

pelanggan dan sistem. Dimulai dari pelanggan login lalu sistem akan menampilkan 

halaman utama, kemudian pelanggan memilih menu profil dan sistem akan 

menampilkan form profil dengan memanggil data pelanggan di database tabel user. 

Kemudian pelanggan memperbarui data diri di form profil & memilih button edit. 

Sistem akan mengubah/mengupdate profil di database tabel user & menampilkan 

notifikasi berhasil diubah dan profil otomatis berubah. 

 

Gambar 4.9 Sysflow Ubah Profil Pelanggan 
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E Sysflow Pengelolaan Daftar Produk 

 

Gambar 4.10 Sysflow Pengelolaan Daftar Produk 
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Gambar 4.11 Sysflow Pengelolaan Daftar Produk Lanjutan 

Gambar 4.10 dan 4.11 merupakan Sysflow Pengelolaan Daftar Produk 

dengan menggunakan 2 (dua) aktor yaitu pelanggan dan sistem. Pengelolaan daftar 

produk di bagi menjadi 3 (tiga) proses yaitu menambah data produk, mengubah 

produk, dan menghapus data produk. Untuk tambah dan hapus data produk terletak 

pada gambar 4.10, sedangkan proses edit data produk pada gambar 4.11. Penjelasan 

dari ketiga proses pada pengelolaan daftar produk, antara lain: 

E.1 Tambah produk 

Dimulai admin login lalu sistem akan menampilkan dashboard. admin akan 

memilih menu produk dan sistem menampilkan halaman daftar produk. Kemudian 

admin memilih button tambah data dan sistem akan menampilkan form tambah 
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produk. Pada form tambah produk, admin akan mengiisi form tambah produk, 

menilih button simpan kemudian sistem akan menambahkan data produk baru ke 

database tabel produk & menampilkan daftar produk dengan penambahan produk 

baru.  

E.2 Hapus Produk 

Pada hapus produk, proses awal mulai dari admin login hingga sistem 

menampilkan menu produk sama dengan proses menambah produk. Setelah 

menampilkan halaman daftar produk, admin memilih button hapus data yang akan 

dihapus lalu sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi hapus lalu klik memilih 

button”ok”. Sistem akan menghapus data produk ke database tabel produk & 

menampilkan daftar produk tanpa produk yang telah di hapus.  

E.3 Edit Produk 

Pada edit produk, proses awal mulai dari admin login hingga sistem 

menampilkan menu produk sama dengan proses menambah produk. Selanjutnya 

admin memilih button edit data yang akan diubah, sistem akan menampilkan form 

edit produk, lalu admin akan mengubah data produk di form edit produk & memilih 

button simpan.maka sistem akan merespon dengan mengupdate data produk yang 

diubah ke database tabel produk dan menampilkan daftar produk dengan produk 

yang telah diubah. 

F Sysflow Pengelolaan Daftar Kategori 

Pada sysflow pengelolaan daftar kategori terdat 3 alur yang penting yaitu 

tambah, hapus, dan edit kategori dengan admin dan sistem. Penjelasan dari ketiga 

proses pada pengelolaan daftar kategori, antara lain: 
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F.1 Tambah kategori 

Dimulai admin login lalu sistem akan menampilkan dashboard. admin akan 

memilih menu kategori dan sistem menampilkan halaman daftar kategori. Admin 

akan mengiisi form tambah kategori, memilih button simpan kemudian sistem akan 

menambahkan data kategori baru ke database tabel kategori & menampilkan daftar 

kategori dengan penambahan kategori baru.  

F.2 Hapus kategori 

Pada hapus kategori, proses awal mulai dari admin login hingga sistem 

menampilkan menu kategori sama dengan proses menambah kategori. Setelah 

menampilkan halaman daftar kategori, admin memilih button hapus data yang akan 

dihapus lalu sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi hapus lalu klik memilih 

button”ok”. Sistem akan menghapus data kategori ke database tabel kategori & 

menampilkan daftar kategori tanpa kategori yang telah di hapus.  

F.3 Edit kategori 

Pada edit kategori, proses awal mulai dari admin login hingga sistem 

menampilkan menu kategori sama dengan proses menambah kategori. Selanjutnya 

admin memilih button edit data yang akan diubah, sistem akan menampilkan form 

edit kategori, lalu admin akan mengubah data kategori di form edit kategori & 

memilih button simpan.maka sistem akan merespon dengan mengupdate data 

kategori yang diubah ke database tabel kategori dan menampilkan daftar kategori 

dengan kategori yang telah diubah.Sysflow pengelolaan daftar kategori dijelaskan 

pada Gambar 4.12 dan 4.13: 
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Gambar 4.12 Sysflow Pengelolaan Daftar Kategori 
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Gambar 4.13 Sysflow Pengelolaan Daftar Kategori Lanjutan 

G Sysflow Pengelolaan Pesanan Pelanggan 

Sysflow Pengelolaan Pesanan Pelanggan terdapat 3 (tiga) aktor yaitu admin, 

pelanggan, dan sistem. Sysflow Pengelolaan Pesanan Pelanggan dibagi menjadi 2 

(dua) proses yaitu pemrosesan pesanan dan pengiriman pesanan. Dua proses tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

G.1 Pemrosesan Pesanan 

1. Admin login 

2. Sistem akan menampilkan dashboard 

3. Admin akan memilih menu pesanan 

4. Sistem menampilkan halaman proses pesanan 

5. Admin memilih link file bukti bayar pada pesanan tertentu, 
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6. Jika sesuai & transfer pembayaran pelanggan sudah masuk, admin pilih 

menu proses pada pesanan tersebut untuk diproses 

7. Sistem akan memperbarui database tabel transaction di status order dan 

muncul notifikasi “pesanan berhasil di proses” 

8. Pesanan yang telah diproses, akan dipindah ke halaman kirim pesanan 

9. Sistem akan menampilkan pembaruan daftar proses pesanan 

G.2 Pengiriman pesanan 

1. Jika pesanan sudah jadi, maka pilih halaman kirim pesanan untuk dikirim 

2. Sistem akan menampilkan daftar proses pengiriman pesanan 

3. Admin memilih button proses pada pesanan yang akan dikirim 

4. Sistem akan menampilkan notifikasi bahwa pesanan telah dikirim dan status 

order pada tabel transaction di ubah menjadi “dikirim” 

5. Admin memilih button “ok” 

6. Sistem akan memindahkan pesanan ke halaman riwayat pesanan. 

7. Sistem akan menampilkan halaman kirim pesanan yang terupdate. 

8. Pada halaman laporan daftar penjualan tertambah 

Sysflow Pengelolaan Pesanan Pelanggan dijelaskan pada Gambar 4.14 dan 

4.15 di bawah ini: 
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Gambar 4.14 Sysflow Pengelolaan Pesanan Pelanggan 
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Gambar 4.15 Sysflow Pengelolaan Pesanan Pelanggan Lanjutan 
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H Sysflow Pengelolaan Daftar Karyawan 

Gambar 4.16 dan 4.17 merupakan Sysflow Pengelolaan Daftar Karyawan 

dengan menggunakan 2 (dua) aktor yaitu admin dan sistem. Pengelolaan daftar 

karyawan di bagi menjadi 3 (tiga) proses yaitu menambah data karyawan, mengubah 

karyawan, dan menghapus data karyawan. Untuk tambah dan hapus data karyawan 

terletak pada gambar 4.16, sedangkan proses edit data karyawan pada gambar 4.17. 

Penjelasan dari ketiga proses pada pengelolaan daftar, antara lain: 

H.1 Tambah karyawan 

Dimulai admin login lalu sistem akan menampilkan dashboard. admin akan 

memilih menu karyawan dan sistem menampilkan halaman daftar karyawan. 

Kemudian admin memilih button tambah data dan sistem akan menampilkan form 

tambah karyawan. Pada form tambah karyawan, admin akan mengiisi form tambah 

karyawan, menilih button simpan kemudian sistem akan menambahkan data 

karyawan baru ke database tabel karyawan & menampilkan daftar karyawan dengan 

penambahan karyawan baru.  

H.2 Hapus Karyawan 

Pada hapus karyawan, proses awal mulai dari admin login hingga sistem 

menampilkan menu karyawan sama dengan proses menambah karyawan. Setelah 

menampilkan halaman daftar karyawan, admin memilih button hapus data yang akan 

dihapus lalu sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi hapus lalu klik memilih 

button”ok”. Sistem akan menghapus data karyawan ke database tabel karyawan & 

menampilkan daftar karyawan tanpa karyawan yang telah di hapus.  
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H.3 Edit Karyawan 

Pada edit karyawan, proses awal mulai dari admin login hingga sistem 

menampilkan menu karyawan sama dengan proses menambah karyawan. Selanjutnya 

admin memilih button edit data yang akan diubah, sistem akan menampilkan form 

edit karyawan, lalu admin akan mengubah data karyawan di form edit karyawan & 

memilih button simpan.maka sistem akan merespon dengan mengupdate data 

karyawan yang diubah ke database tabel karyawan dan menampilkan daftar 

karyawan dengan karyawan yang telah diubah. 
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Gambar 4.16 Sysflow Pengelolaan Daftar Karyawan 
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Gambar 4.17 Sysflow Pengelolaan Daftar Karyawan Lanjutan 

I Sysflow Pengelolaan Daftar Pelanggan 

Pengelolaan daftar pelanggan di bagi menjadi 2 (dua) proses yaitu 

menambah data pelanggan, mengubah pelanggan, dan menghapus data pelanggan. 

Untuk tambah dan hapus data pelanggan terletak pada gambar 4.10, sedangkan proses 

edit data pelanggan pada gambar 4.18. Penjelasan dari kedua proses pada pengelolaan 

daftar pelanggan, antara lain: 

I.1 Tambah pelanggan 

Dimulai admin login lalu sistem akan menampilkan dashboard. admin akan 

memilih menu pelanggan dan sistem menampilkan halaman daftar pelanggan. 

Kemudian admin memilih button tambah data dan sistem akan menampilkan form 
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tambah pelanggan. Pada form tambah pelanggan, admin akan mengiisi form tambah 

pelanggan, menilih button simpan kemudian sistem akan menambahkan data 

pelanggan baru ke database tabel user & menampilkan daftar pelanggan dengan 

penambahan pelanggan baru.  

I.2 Edit Pelanggan 

Pada edit pelanggan, proses awal mulai dari admin login hingga sistem 

menampilkan menu pelanggan sama dengan proses menambah pelanggan. 

Selanjutnya admin memilih button edit data yang akan diubah, sistem akan 

menampilkan form edit pelanggan, lalu admin akan mengubah data pelanggan di 

form edit pelanggan & memilih button simpan.maka sistem akan merespon dengan 

mengupdate data pelanggan yang diubah ke database tabel user dan menampilkan 

daftar pelanggan dengan pelanggan yang telah diubah. 

Gambar 4.18 merupakan sysflow pengelolaan daftar pelanggan dengan 

menggunakan 2 (dua) aktor yaitu admin dan sistem. 
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Gambar 4.18 Sysflow Pengelolaan Daftar Pelanggan 
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J Sysflow Laporan pelanggan 

 

Gambar 4.19 Sysflow Laporan Pelanggan 

Gambar 4.20 merupakan sysflow laporan pelanggan dengan 2 (dua) actor 

yaitu admin dan sistem. Alur dari laporan pelanggan yaitu admin melakukan login, 

lalu sistem akan menampilkan dashboard  kemudian admin memilih laporan 

pelanggan, sistem merespon dengan menampilkan halaman laporan pelanggan. 

Setelah itu, admin menginputkan periode pada halaman laporan pelanggan. Maka 
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sistem akan menampilkan laporan pelanggan yang diambil dari database tabel user 

dengan level pelanggan dan sesuai  periode yang telah diinputkan admin.   

K Sysflow Laporan penjualan 

 

Gambar 4.20 Sysflow Laporan penjualan 
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Gambar 4.21 merupakan sysflow laporan penjualan dengan 2 (dua) actor 

yaitu admin dan sistem. Alur dari laporan penjualan yaitu admin melakukan login, 

lalu sistem akan menampilkan dashboard  kemudian admin memilih laporan 

penjualan, sistem merespon dengan menampilkan halaman laporan penjualan. Setelah 

itu, admin menginputkan periode pada halaman laporan penjualan. Maka sistem akan 

menampilkan laporan penjualan yang diambil dari database tabel transaction & 

transaction detail dan sesuai  periode yang telah diinputkan admin. Sistem juga 

menampilkan perhitungan penjualan berdasarkan periode yang diinputkan admin.  

 

4.4.2 Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah salah satu diagram yang digunakan untuk 

mengembangkan suatu sistem. Metodologi data flow diagram digunakan sebagai 

gambaran seluruh proses bisnis dari awal hingga akhir, mulai dari diagram context, 

kemudian DFD level 0, hingga DFD level 1. 
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A Context Diagram 
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Gambar 4.21 Context Diagram 

B Diagram Jenjang 

Diagram Jenjang merupakan sebuah diagram untuk menjelaskan garis besar 

proses yang ada, dan untuk mendukung pengerjaan pembuatan sistem informasi. Pada 

gambar 4.22 dibawah ini merupakan diagram jenjang dari aplikasi website 

penerimaan pesanan kaos Digital Transfer Film (DTF) di UMKM Konveksi Ababil  
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Gambar 4.22 Diagram Jenjang 

C Data flow diagram level 0 

 

Gambar 4.23 Data Flow Diagram level 0 
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D Data flow diagram level 1 

D.1 Data flow diagram level 1 Master 
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Gambar 4.24 Data Flow Diagram level 1 Master 

D.2 Data flow diagram level 1 Transaksi 
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Gambar 4.25 Data Flow Diagram level 1 Transaksi 



92 

 

 

 

D.3 Data flow diagram level 1 Laporan 
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Gambar 4.26 Data Flow Diagram level 1 Laporan 

4.4.3 Desain Antar Muka 

A Halaman Sistem Umum 

A.1 Halaman Utama 

Halaman utama pada website merupakan tampilan awal ketika pengguna 

membuka website Ababil. Di dalam halamn utama terdapat menu produk, login, dan 

registrasi. Halaman utama dapat dilihat pada gambar 4.27. 
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Gambar 4.27 Halaman Utama 

A.2 Halaman Login 

Halaman login dapat diakses oleh pengguna admin dan pelanggan. Halaman 

login digunakan untuk masuk kedalam sistem website dan membedakan hak akses 

admin dan pelanggan. Pengguna membutuhkan username dan password yang telah 

terdaftar pada website penerimaan pesanan kaos digital transfer film (DTF) UMKM 

Konveksi Ababil. Halaman login dapat dilihat pada gambar 4.28. 

 

Gambar 4.28 Halaman Login 
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B Halaman Sistem Pelanggan 

B.1 Halaman Registrasi 

Halaman registrasi digunakan oleh pelanggan untuk mendaftar akun jika 

belum mempunyi akun pada website. Pelanggan hanya memasukkan data diri, 

username dan password yang diinginkan. Halaman registrasi dapat dilihat pada 

gambar 4.29.  

 

Gambar 4.29 Halaman Registrasi 

B.2 Halaman Produk 

Halaman produk merupakan tampilan katalog produk yang berisi produk 

yang dapat dipesan pada UMKM Konveksi Ababil. Jenis jenis produk dapat 

dikelompokkan sesuai kategori yang diisi oleh admin. Halaman produk berisi 

gambar, deskripsi, nama produk dan harga dari masing-masing produk. Ketika ingin 

memesan, pelanggan klik produk yang diinginkan. Halaman produk dapat dilihat 

pada gambar 4.30.  
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Gambar 4.30 Halaman Produk 

B.3 Halaman Pesanan 

Halaman pesanan merupakan daftar pesanan yang dipesan oleh pelanggan 

yang telah dibayar. Pada halaman pesanan terdapat tanggal pesan, nomor invoice, 

total seluruh pesanan, status order, link file gambar, bukti bayar, detail pesanan, dan 

konfirmasi. Jika pesanan belum dikirim, maka menu konfirmasi tidak muncul seperti 

gambar 4.31. Jika pesanan sudah dikirim maka terdapat konfirmasi pesanan telah 

diterima.  

 

Gambar 4.31 Halaman Pesanan Sebelum Produk di Kirim 
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Gambar 4.32 Halaman Pesanan Sesudah Produk di Kirim 

B.4 Halaman Detail Pesanan 

Halaman detail pesanan berisi produk apa saja yang dipesan. Halaman detail 

pesanan dapat dilihat pada gambar 4.33.  

 

Gambar 4.33 Halaman Detail Pesanan 

B.5 Halaman Nota Pesanan 

Nota pesanan merupakan rangkuman pesanan yang akan dipesan pelanggan 

sebelum melakukan pembayaran. Halaman nota pesanan dapat dilihat pada gambar 

4.34. 
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Gambar 4.34 Halaman Nota Pesanan 

B.6 Halaman Konfirmasi Pembayaran 

Halaman konfirmasi pembayaran digunakan untuk upload bukti pembayaran 

melalui transfer. Pelanggan hanya menginputkan nomor rekening dan bukti 

pembayaran. Halaman konfirmasi pembayaran dapat dilihat 4.35. 

 

Gambar 4.35 Halaman Konfirmasi Pembayaran 
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B.7 Halaman Riwayat 

Halaman riwayat merupakan daftar pesanan yang sudah diterima oleh 

pelanggan. Pada halaman riwayat terdapat menu ulasan dan detail pesanan, serta 

status order pesanan menjadi selesai.  

 

Gambar 4.36 Halaman Riwayat 

B.8 Halaman Profil 

Halaman profil merupakan data diri yang diisi pelanggan. Pelanggan dapat 

mengubah pada profil pelanggan dengan mengganti data diri yang ingin diubah 

kecuali username, serta diharuskan mengisi password lalu klik simpan. Halaman 

profil dapat dilihat pada gambar 4.37. 
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Gambar 4.37 Halaman Profil 

B.9 Halaman Isian Ulasan 

Halaman isian ulasan, ketika pesanan sudah diterima, dan pelanggan 

memberikan ulasan. Pelanggan memberikan ulasan dengan kategori “mengecewakan, 

memuaskan, dan sangat memuaskan” dan memberikan deskripsi ulasan. Halaman 

isian ulasan dapat dilihat pada gambar 4.38.  

 

Gambar 4.38 Halaman Ulasan 
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C Halaman Sistem Admin 

C.1 Halaman Dashboard 

Halaman dashoard merupakan halaman yang muncul pertama ketika admin 

telah melakukan login. Pada halaman dashboard terdapat total pelanggan, penjualan 

hari ini, pendapatan bulan ini, serta grafik pendapatan bulanan. Halaman dashboard 

dapat dilihat pada gambar 4.39.  

 

Gambar 4.39 Halaman Dashboard 

 

C.2 Halaman Proses Pemesanan 

Halaman proses pesanan merupakan daftar pesanan yang masuk pada 

website. Pada halaman proses pesanan admin diharuskan mencek bukti bayar, jika 

benar maka admin dapat memproses/memproduksi pesanan dengan klik proses pada 

kolom cek. Ketika telah di proses,maka data pesanan akan pindah ke halaman kirim 

pesanan dan status order pada pesanan berubah menjadi diproses. Halaman proses 

pesanan dapt dilihat pada gambar 4.40. 
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Gambar 4.40 Halaman Proses Pemesanan 

C.3 Halaman Detail Pesanan Pelanggan  

Halaman detail pesanan pelanggan merupakan detail dari produk yang akan 

dipesan. Halaman detail pesanan dapat dilihat pada gambar 4.41. 

 

Gambar 4.41 Halaman Detail Pesanan Pelanggan 

C.4 Halaman Kirim Pesanan 

Halaman kirim pesananan merupakan lanjutan dari halaman proses pesanan. 

Ketika admin memproses pesanan, maka pesanan pindah ke halaman kirim pesanan. 

Jika pesanan sudah selesai dan siap dikirim, maka admin klik proses pada kolom cek. 

Status order pada halaman pelanggan berubah menjadi dikirim dan muncul menu 

konfirmasi. Halaman pengiriman pesanan dapat dilihat pada gambar 4.42. 
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Gambar 4.42 Halaman Kirim Pesanan 

C.5 Halaman Riwayat Pesanan 

Halaman riwayat pesanan merupakan daftar pesanan yang telah dikirim. 

Halaman riwayat pesanan dapat dilihat pada gambar 4.43. 

 

Gambar 4.43 Halaman Riwayat Pesanan 

C.6 Halaman Kategori 

Halaman kategori merupakan daftar kategori produk yang telah diinputkan. 

Pada halaman kategori terdapat menu tambah kategori. Halaman kategori dapat 

dilihat pada gambar 4.44. 
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Gambar 4.44 Halaman Kategori 

C.7 Halaman Produk 

Halaman produk merupakan daftar produk yang dapat dipesan pada UMKM 

Konveksi Ababil. Pada halaman produk terdapat menu tambah produk, edit produk, 

hapus produk. Halaman produk dapat dilihat pada gambar 4.45.  

 

Gambar 4.45 Halaman Produk 

C.8 Halaman Tambah Produk 

Halaman tambah produk merupakan form tambah produk ketika ada produk 

yang baru. Admin dapat mengisi kategori, gambar, nama produk, deskripsi, harga dan 

status. Halaman tambah produk dapat dilihat pada gambar 4.46.  
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Gambar 4.46 Halaman Tambah Produk 

C.9 Halaman Edit Produk 

Form edit produk merupakan form untuk mengubah produk ketika ada 

perubahan. Halaman edit produk dapat dilihat pada gambar 4.47. 

 

Gambar 4.47 Halaman Edit Produk 
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C.10 Halaman Detail Produk  

Halaman detail produk merupakan deskripsi detail produk berupa nama, 

deskripsi, harga, serta ulasan produk. Halaman detail produk dapat dilihat pada 

gambar 4.48.  

 

Gambar 4.48 Halaman Detail Produk 

C.11 Halaman Pelanggan 

Halaman pelanggan merupakan daftar pelanggan yang telah melakukan 

registrasi. Pada halaman pelanggan berisi data diri pelanggan. Halaman pelanggan 

dapat dilihat pada gambar 4.49  

 

Gambar 4.49 Halaman Pelanggan 



106 

 

 

 

C.12 Halaman Tambah Pelanggan 

Halaman tambah pelanggan merupakan halaman untuk admin menambahkan 

pelanggan. Admin dapat mengisi data diri pelanggan berupa username, password, 

nama lengkap, nomor telepon, email, dan alamat. Halaman tambah pelanggan dapat 

dilihat pada gambar 4.50. 

 

Gambar 4.50 Halaman Tambah Pelanggan 

C.13 Halaman Edit Pelanggan 

Halaman edit pelanggan merupakan form edit untuk mengubah data 

pelanggan ketika data yang dipunya tidak sesuai dengan data di database. Halaman 

edit pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.51. 
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Gambar 4.51 Halaman Edit Pelanggan 

 

C.14 Halaman Karyawan 

Halaman karyawan merupakan daftar karyawan yang dapat mengakses 

website sebagai admin. Pada halaman karyawan berisi data diri karyawan. Halaman 

karyawan dapat dilihat pada gambar 4.52.  

 

Gambar 4.52 Halaman Karyawan 

C.15 Halaman Tambah Karyawan 

Halaman tambah karyawan merupakan halaman untuk admin menambahkan 

karyawan baru. Admin dapat mengisi data diri karyawan berupa username, password, 
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nama lengkap, nomor telepon, email, dan alamat. Halaman tambah karyawan dapat 

dilihat pada gambar 4.53. 

 

Gambar 4.53 Halaman Tambah Karyawan 

C.16 Halaman Edit Karyawan 

Halaman edit pelanggan merupakan form edit untuk mengubah data 

pelanggan ketika data yang dipunya tidak sesuai dengan data di database. Halaman 

edit pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.54. 

 

Gambar 4.54 Halaman Edit Karyawan 
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C.17 Halaman Laporan Penjualan 

Halaman laporan penjualan adalah laporan penjualan berdasarkan periode 

terentu. Pada laporan penjualan terdapat daftar penjualan yang ada telah di kerjakan 

oleh UMKM Konveksi Ababil. Admin hanya perlu menginputkan periode di “dari 

tanggal” dan “sampai tanggal”. Pada laporan penjualan terdapat total pemasukan pada 

periode yang dimasukkan. Halaman Laporan penjualan dapat dilihat pada gambar 

4.55. 

 

Gambar 4.55 Halaman Laporan Penjualan 

C.18 Halaman Laporan Pelanggan 

Halaman Laporan pelanggan adalah halaman berisi daftar pelanggan yang 

terdaftar pada website. Halaman Laporan pelanggan dapat dilihat pada gambar 4.56. 
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Gambar 4.56 Halaman Laporan Pelanggan 

4.5 Coding/pengodean 

4.5.1 Conceptual Data Model (CDM) 

 

 

Gambar 4.57 Conceptual Data Model (CDM) UMKM Konveksi Ababil 
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4.5.2 Physical Data Model (PDM) 

 

Gambar 4.58 Physical Data Model (PDM) UMKM Konveksi Ababil 

4.5.3 Struktur Tabel 

A Tabel User 

Fungsi  : Untuk menyimpan data pelanggan dan karyawan 

Primary key  : id_user 

Foreign key : - 

Tabel 4.14 Tabel User 

Nama Atribut Tipe data Panjang/length Keterangan 

Id_user Integer  Primary Key 

Username Varchar  50  

Password Varchar 255  

Name Varchar 50  

Phone Varchar 50  

ID_USER = ID_USER

CATEGORY_ID = CATEGORY_ID

ID_PRODUK = ID_PRODUK

ID_TRANSACTION_ = ID_TRANSACTION_ID_USER = ID_USER

ID_USER = ID_USER

TABEL_USER

ID_USER integer

USERNAME varchar(50)

PASSWORD varchar(255)

NAME varchar(50)

PHONE varchar(50)

EMAIL varchar(50)

ADDRESS varchar(100)

LEVEL varchar(100)

CREATED_AT date

UPDATE_AT date

TABEL_PRODUK

ID_USER integer

CATEGORY_ID integer

ID_PRODUK integer

NAME_PRODUK varchar(100)

DESCRIPTION long varchar

PRICE integer

STATUS varchar(10)

FILE long byte

CREATED_AT date

UPDATE_AT date

TABEL_KATEGORI

ID_USER integer

CATEGORY_ID integer

CATEGORY_NAME varchar(255)

TRANSACTION

ID_USER integer

ID_TRANSACTION_ integer

CODE varchar(255)

DATE date

TOTAL integer

ADRESS varchar(255)

ORDER_STATUS varchar(255)

NO_REKENING varchar(255)

FILE long byte

CUSTOME_FILE varchar(255)

TRANSACTION_DETAIL

ID_PRODUK integer

ID_TRANSACTION_ integer

ID_TRANSACTION_DET integer

SIZE varchar(10)

QTY integer

PRICE integer

PRICE_SUBTOTAL varchar(100)

CUSTOME_FILE2 varchar(255)
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Nama Atribut Tipe data Panjang/length Keterangan 

Email Varchar 50  

Address Varchar 100  

Level Varchar 100  

Created_at Date  -  

Update_at Date  -  

 

B Tabel Kategori 

Fungsi  : Untuk menyimpat data kategori 

Primary key  : category_id 

Foreign key : id_user (tabel user) 

Tabel 4.15 Tabel Kategori 

Nama Atribut Tipe data Panjang/length Keterangan 

Category_id Integer - Primary Key 

Id_user Integer - Foreign key 

Category_name Varchar 255  

 

C Tabel Produk 

Fungsi  : untuk menyimpan data produk UMKM Konveksi Ababil 

Primary key  : id_produk 

Foreign key : id_user (tabel user), category_id (tabel kategori) 

Tabel 4.16 Tabel Produk 

Nama Atribut Tipe data Panjang/length Keterangan 

Id_produk  Integer  - Primary Key 
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Nama Atribut Tipe data Panjang/length Keterangan 

Id_user Integer - Foreign key 

Category_id Integer - Foreign key 

Name_produk Varchar 100  

Description Varchar 255  

Price Integer -  

Status Varchar 10  

File Pic 255  

Created_at Date  -  

Update_at Date -  

 

D Tabel transaksi pesanan 

Fungsi  : Untuk menyimpan transaksi pesanan kaos Digital Transfer     

Film (DTF) 

Primary key  : id_transaction 

Foreign key : id_user (tabel user) 

Tabel 4.17 Tabel Transaksi Pesanan 

Nama Atribut Tipe data Panjang/length Keterangan 

Id_transaction Integer - Primary Key 

Id_user Integer - Foreign key 

Code Varchar 255  

Date Varchar 255  

Total Integer -  

Address Varchar 255  

Order_status Varchar 255  

No_rekening Varchar 255  
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Nama Atribut Tipe data Panjang/length Keterangan 

File_bukti Pic 255  

Costume_file Varchar 255  

 

E Tabel Transaksi Detail Pesanan 

Fungsi  : Untuk menyimpan detail pada masing masing transaksi  

 pesanan kaos Digital Transfer Film (DTF) 

Primary key  : Id_transaction_detail 

Foreign key : Id_produk (tabel produk), Id_transaction (tabel transaksi  

pesanan) 

Tabel 4.18 Tabel Transaksi Detail Pesanan 

Nama Atribut Tipe data Panjang/length Keterangan 

Id_transaction_detail Integer - Primary Key 

Id_produk Integer - Foreign key 

Id_transaction Integer - Foreign key 

Size Varchar 10  

Qty Integer -  

Price Integer -  

Price_subtotal Integer -  

Cusotume_files Varchar 255  
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4.6 Pengujian Aplikasi 

4.6.1 Desain Pengujian Aplikasi  

Pengujian aplikasi dilakukan untuk mengecek dan memastikan 

fungsionalitas dari aplikasi penerimaan pesanan kaos Digital Transfer Film (DTF) di 

UMKM Konveksi Ababil sesuai dengan hasil yang diinginkan yaitu fitur utama serta 

fitur lainnya dapat berjaan dengan lancar dan berhasil. Pengujian ini menggunakan 

metode Black Box Testing. Berikut adalah tabel pengujian dengan metode black box 

testing.  

Tabel 4.19 Desain Pengujian Metode Black Box Testing 

No. Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

Halaman Login 

1. 
Menginputkan username benar & 

password benar 

Username:wanda 

Password:wanda 

Login berhasil dan 

masuk ke dalam aplikasi 

sebagai pelanggan 

2. 
Menginputkan username benar & 

password salah 

Username:wanda 

Password:wanda1 

Login gagal dan muncul 

notifikasi 

“Username/Password 

yang anda masukkan 

salah” 

3. 
Menginputkan username salah & 

password benar 

Username:wanda12 

Password:wanda 

Login gagal dan muncul 

notifikasi 

“Username/Password 

yang anda masukkan 

salah” 

4. 
Menginputkan username salah & 

password salah 

Username:wanda123 

Password:wanda123 

Login gagal dan muncul 

notifikasi 
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No. Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

“Username/Password 

yang anda masukkan 

salah” 

Halaman Registrasi 

5. 
Menginputkan data diri dan 

username berbeda pada database 

Username: budi 

Password: budi123 

Nama lengkap:budi ani 

No. hp: 0812121739 

Email: budi@gmail.com 

Alamat: jl. Rungkut asri 

Registrasi berhasil 

Halaman Produk 

6. 
Mengisi data diri dengan 

username yang sama. 

Username: wanda 

Password: budi123 

Nama lengkap:budi ani 

No. hp: 0812121739 

Email: budi@gmail.com 

Alamat: jl. Rungkut asri 

Registrasi gagal dan 

muncul notifikasi 

“username sudah ada 

silahkan buat dengan 

nama lain” 

7. Mengisi data diri tidak lengkap 

Username: budi 

Password: budi123 

Nama lengkap: 

No. hp: 0812121739 

Email: budi@gmail.com 

Alamat: jl. Rungkut asri 

Registrasi gagal dan 

muncul notifikasi “harap 

diisi lengkap” 

Halaman Keranjang 

8. 

Menambahkan/menambah ukuran 

(allsize, s, m, l, xl, xxl) dan 

jumlah 2 

Ukuran : s 
Terdapat tulisan “barang 

berhasil di update” 

9. Mengirim gambar custom berupa Menginputkan file Halaman berubah dan 
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No. Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

semua type file. dengan type pdf Terdapat tulisan “barang 

berhasil di update” 

10 Menghapus keranjang 
Klik tombol hapus 

keranjang 

Kembali ke halaman 

produk dan Terdapat 

tulisan " Keranjang 

belanja kamu berhasil 

dihapus” 

11. Menghapus suatu data pesanan Klik tombol hapus 
Pesanan yang terhapus 

akan hilang  

12. 
Mengisi ukuran,jumlah, file, dam 

tidak mengisi alamat pengiriman 

Ukuran: s 

Jumlah : 2 

File : jpg 

Alamat :  

 Pesanan tidak tersimpan 

dan terdapat peringatan 

“Please fill out this 

field”  

Halaman Pesanan 

13. 
Melihat costume file pada 

pesanan 

Klik link “klik file” 

pada kolom costume file 

pada pesanan yang 

diinginkan  

Membuka tab baru dan 

menampilkan gambar 

custome file 

14. Melihat bukti pembayaran 

Klik link “klik file” 

pada kolom bukti bayar 

pada pesanan yang 

diinginkan 

Membuka tab baru dan 

menampilkan gambar 

bukti bayar 

15. Melihat detail di setiap pesanan 

Klik link “klik file” 

pada kolom detail pada 

pesanan yang 

diinginkan 

Menampilkan modal 

detail pesanan yang 

diinginkan  

Halaman Nota Pesanan 

15 Terdapat detail pesanan yang di Konfirmasi pesanan Lanjut pada halaman 
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No. Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

pesan konfirmasi pembayaran 

Halaman Konfirmasi Pembayaran 

16. 
Menginputkan nomor rekening 

dan file bukti pembayaran. 

Nomor rekening : 

17772819 

File bukti pembayaran : 

bukti.jpg 

File bukti pembayaran 

dan nomor rekening 

tersimpan dan pindah ke 

halaman pesanan. 

Halaman Riwayat 

17. 
Melihat costume file pada 

pesanan 

Klik link “klik file” 

pada kolom costume file 

pada pesanan yang 

diinginkan  

Membuka tab baru dan 

menampilkan gambar 

custome file 

18.  Melihat bukti pembayaran 

Klik link “klik file” 

pada kolom bukti bayar 

pada pesanan yang 

diinginkan 

Membuka tab baru dan 

menampilkan gambar 

bukti bayar 

19. Melihat detail di setiap pesanan 

Klik link “klik file” 

pada kolom detail pada 

pesanan yang 

diinginkan 

Menampilkan modal 

detail pesanan yang 

diinginkan  

20. Memberikan ulasan Klik “ulasan” 
Menampilkan form 

ulasan 

Halaman Profil 

21. 

Mengubah data diri pada tampilan 

profil dengan memasukkan 

password 

Nama: herwanda ayu 

Password: wanda 

Edit sukses , data diri 

berhasil di ubah dan 

menampilkan 

pemberitahuan “data 

berhasil diubah” 

22. Mengubah data diri pada tampilan Nama: herwanda ayu Edit gagal dan data diri 
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No. Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

profil dengan tanpa memasukkan 

password 

Password:  yang dibah belum 

tersimpan 

Halaman Dashboard 

23. 

Menampilkan total jumlah 

pelanggan, penjualan hari ini  

Pendapatan bulan ini, dan grafik 

pendapatan bulanan 

- 

Muncul tampilan 

dashboard sesuai 

database 

Halaman Proses Pemesanan 

24. 
Pemrosesan pesanan setiap data 

pesanan 

Klik “proses ” pada 

pesanan nomor 1 

Data pesanan akan 

pindah pada halaman 

kirim pesanan & status 

order pada halaman 

pesanan di pelanggan 

berganti “diproses” 

25. 
Melihat costume file pada 

pesanan 

Klik link “klik file” 

pada kolom costume file 

pada pesanan yang 

diinginkan  

Membuka tab baru dan 

menampilkan gambar 

custome file 

26. Melihat bukti pembayaran 

Klik link “klik file” 

pada kolom bukti bayar 

pada pesanan yang 

diinginkan 

Membuka tab baru dan 

menampilkan gambar 

bukti bayar 

Halaman Kirim Pesanan 

27. Pengiriman setiap pesanan 
Klik “proses ” pada 

pesanan nomor 1 

Data pesanan akan 

pindah pada halaman 

riwayat & status order 

pada halaman pesanan di 

pelanggan berganti 
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No. Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

“dikirim” 

28. 
Melihat costume file pada 

pesanan 

Klik link “klik file” 

pada kolom costume file 

pada pesanan yang 

diinginkan  

Membuka tab baru dan 

menampilkan gambar 

custome file 

29. Melihat bukti pembayaran 

Klik link “klik file” 

pada kolom bukti bayar 

pada pesanan yang 

diinginkan 

Membuka tab baru dan 

menampilkan gambar 

bukti bayar 

Halaman Riwayat Pesanan 

30. Melihat detail di setiap pesanan 

Klik link “klik file” 

pada kolom detail pada 

pesanan yang 

diinginkan 

Menampilkan modal 

detail pesanan yang 

diinginkan  

31. 
Melihat costume file pada 

pesanan 

Klik link “klik file” 

pada kolom costume file 

pada pesanan yang 

diinginkan  

Membuka tab baru dan 

menampilkan gambar 

custome file 

32 Melihat bukti pembayaran 

Klik link “klik file” 

pada kolom bukti bayar 

pada pesanan yang 

diinginkan 

Membuka tab baru dan 

menampilkan gambar 

bukti bayar 

Halaman Kategori 

33. Menambahkan kategori baru Kategori: kaos 

Kategori kaos tertambah 

pada database dan 

tampil di daftar kategori 

serta muncul tulisan 

“kategori berhasil 
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No. Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

ditambah” 

34. 
Menambahkan kategori yang 

sama 
Kategori: kaos 

Data ketegori gagal 

tersimpan & muncul 

tulisan “Kategori sudah 

terdaftar!” 

35. Mengubah kategori 

Klik “ubah” pada 

kategori yang akan 

diubah 

Kategori kaos terupdate 

pada database dan 

tampil di daftar kategori 

serta muncul tulisan 

“kategori berhasil 

diubah” 

36. Hapus kategori 

Klik “hapus” pada 

kategori yang akan 

dihapus 

Muncul notifikasi “yakin 

untuk menghapus?” 

37. 
Tidak mengisi tambah data dan 

langsung klik simpan 
- 

Muncul peringatan 

“please fill out this field” 

Halaman Produk 

38. 
Menampilkan tampilan daftar 

produk 
 

Tampilan seluruh daftar 

produk 

39. 
Mencari nama produk dengan 

search 

Menginputkan pada 

isian search “kaos 

cotton” 

Menampilkan data 

produk dengan nama 

produk “kaos cotton” 

Halaman Tambah Produk 

40. 

menambah produk dengan 

menginputkan kategori, gambar, 

nama produk, keterangan, harga, 

status secara lengkap 

Ketegori: kaos polos 

combed 24s 

Gambar : coba1.jpg 

Nama: kaos  

Keterangan:cotton 

Data produk tersimpan 

dan terdapat notifikasi 

“data berhasil 

ditambahkan” 
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No. Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

combed 

Harga:40000 

Status:tersedia 

41. 

menambah produk dengan 

menginputkan kategori, gambar, 

nama produk, keterangan, harga, 

status tidak lengkap 

Ketegori: kaos polos 

combed 24s 

Gambar : coba1.jpg 

Nama:  

Keterangan:cotton 

combed 

Harga:40000 

Status:tersedia 

Data tidak tersimpan dan 

muncul notifikasi 

“please fill out this field” 

dibagian yang belum 

terisi  

42. Mengisi harga dengan huruf Harga:Rp990000 Isian tidak dapat ditulis. 

Halaman Edit Produk 

43. 

Mengubah salah satu data produk 

 

 

 

 

Ketegori: kaos polos 

combed 24s 

Gambar : coba1.jpg 

Nama: kaos putih 

Keterangan:cotton 

combed 

Harga:40000 

Status:tersedia 

Data produk tersimpan 

dan terdapat notifikasi 

“data berhasil diubah” 

44. 
Menampilkan detail dari masing 

masing data produk 
Klik “detail” 

Muncul halaman detail 

produk 

Halaman Pelanggan 

45. 
Menampilkan tampilan daftar 

pelanggan 
 

Tampilan seluruh daftar 

pelanggan 

46. 
Mencari nama pelanggan dengan 

search 

Menginputkan pada 

isian search “uus” 

Menampilkan data 

pelanggan dengan nama  
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No. Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

“uus” 

Halaman Tambah Pelanggan 

47. 

menambah pelanggan dengan 

menginputkan data diri pelanggan 

secara lengkap 

Username: dina 

Nama lengkap: dina 

Telepon: 0819219222 

Email: dina@gmail.com 

Password: dina 

Alamat: jl rungkut  

Data pelanggan 

tersimpan dan terdapat 

notifikasi “data berhasil 

ditambahkan” 

48. 

menambah pelanggan dengan 

menginputkan data diri pelanggan 

secara tidak lengkap 

Username: dina 

Nama lengkap: 

Telepon: 0819219222 

Email: dina@gmail.com 

Password: dina 

Alamat: jl rungkut 

Data tidak tersimpan dan 

muncul notifikasi 

“please fill out this field” 

dibagian yang belum 

terisi 

49. 
Menampilkan detail dari masing 

masing data pelanggan 
Klik “detail” 

Muncul halaman detail 

pelanggan 

Halaman Edit Pelanggan 

50. 

Mengubah salah satu data 

pelanggan 

 

 

 

 

Nama lengkap: dina 

Telepon: 0819219222 

Email: dina@gmail.com 

Password: dina 

Alamat: jl rungkut 

Data pelnggan tersimpan 

dan terdapat notifikasi 

“data berhasil diubah” 

Halaman Karyawan 

51. 
Menampilkan tampilan daftar 

karyawan 
 

Tampilan seluruh daftar 

karyawan 

52. 
Mencari nama karyawan dengan 

search 

Menginputkan pada 

isian search “admin” 

Menampilkan data 

karyawan dengan nama  
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No. Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

“admin” 

Halaman Tambah Karyawan 

53. 

menambah karyawan dengan 

menginputkan data diri karyawan 

secara lengkap 

Username: tio 

Nama lengkap: tio 

Telepon: 0819219222 

Email: tio@gmail.com 

Password: tio 

Alamat: jl rungkut  

Data karyawan tersimpan 

dan terdapat notifikasi 

“data berhasil 

ditambahkan” 

54. 

menambah karyawan dengan 

menginputkan data diri karyawan 

secara tidak lengkap 

Username: tio 

Nama lengkap: tio 

Telepon:  

Email: tio@gmail.com 

Password: tio 

Alamat: jl rungkut 

Data tidak tersimpan dan 

muncul notifikasi 

“please fill out this field” 

dibagian yang belum 

terisi 

55. 
Menampilkan detail dari masing 

masing data karyawan 
Klik “detail” 

Muncul halaman detail 

produk 

Halaman Edit Karyawan 

56. 

Mengubah salah satu data 

karyawan 

 

 

 

 

Username: tio 

Nama lengkap: tio ferry 

Telepon: 12319812 

Email: tio@gmail.com 

Password: tio 

Alamat: jl rungkut 

Data pelnggan tersimpan 

dan terdapat notifikasi 

“data berhasil diubah” 

Halaman Laporan Penjualan 

57. 

Menginputkan periode tanggal 

yang sesuai tidak melebihi 

tanggal hari ini 

Dari tanggal 15/06/2021 

Sampai tanggal 

15/06/2021 

Menampilakn total  

penjualan sesuai periode 

yang diinputkan dan 

menampilkan daftar 
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No. Tujuan Input Hasil yang diharapkan 

pesanan sesuai periode. 

58. 

Menginputkan periode tanggal 

pada “dari tanggal” melebihi 

tanggal hari ini 

Dari tanggal 20/07/2021 

Sampai tanggal 

15/06/2021 

Menampilakn total  

penjualan “0”dan tidak 

menampilkan daftar 

pesanan sesuai periode. 

59. 

Menginputkan periode tanggal 

pada “dari tanggal” lebih besar 

disbanding “sampai tanggal” 

Dari tanggal 16/06/2021 

Sampai tanggal 

10/06/2021 

Menampilakn total  

penjualan “0”dan tidak 

menampilkan daftar 

pesanan sesuai periode. 

Halaman Laporan Pelanggan 

60. 
Menampilkan tampilan daftar 

pelanggan yang terdaftar 
 

Tampilan seluruh daftar 

pelanggan 

61. 
Mencari nama pelanggan dengan 

search 

Menginputkan pada 

isian search “wanda” 

Menampilkan data 

pelanggan dengan nama  

“wanda” 

 

4.6.2 Hasil Uji Coba Black Box 

Berdasarkan tabel desain uji coba diatas, maka dapat dilihat hasil pengujian 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.20 Hasil Uji Coba Pengujian Metode Black Box 

No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

Halaman Login  

1. 
Menginputkan username 

benar & password benar 

Username:wanda 

Password:wanda 

Login berhasil dan 

masuk ke dalam 

aplikasi sebagai 

Berhasil 
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No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

pelanggan 

2. 
Menginputkan username 

benar & password salah 

Username:wanda 

Password:wanda

1 

Login gagal dan 

muncul notifikasi 

“Username/Passwor

d yang anda 

masukkan salah” 

Berhasil 

3. 
Menginputkan username 

salah & password benar 

Username:wanda

12 

Password:wanda 

Login gagal dan 

muncul notifikasi 

“Username/Passwor

d yang anda 

masukkan salah” 

Berhasil 

4. 
Menginputkan username 

salah & password salah 

Username:wanda

123 

Password:wanda

123 

Login gagal dan 

muncul notifikasi 

“Username/Passwor

d yang anda 

masukkan salah” 

Berhasil 

Halaman Registrasi  

5. 

Menginputkan data diri 

dan username berbeda 

pada database 

Username: budi 

Password: 

budi123 

Nama 

lengkap:budi ani 

No. hp: 

0812121739 

Email: 

budi@gmail.com 

Alamat: jl. 

Registrasi berhasil Berhasil 
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No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

Rungkut asri 

Halaman Produk  

6. 
Mengisi data diri dengan 

username yang sama. 

Username: 

wanda 

Password: 

budi123 

Nama 

lengkap:budi ani 

No. hp: 

0812121739 

Email: 

budi@gmail.com 

Alamat: jl. 

Rungkut asri 

Registrasi gagal dan 

muncul notifikasi 

“username sudah ada 

silahkan buat dengan 

nama lain” 

Berhasil 

7. 
Mengisi data diri tidak 

lengkap 

Username: budi 

Password: 

budi123 

Nama lengkap: 

No. hp: 

0812121739 

Email: 

budi@gmail.com 

Alamat: jl. 

Rungkut asri 

Registrasi gagal dan 

muncul notifikasi 

“harap diisi lengkap” 

Berhasil 

Halaman Keranjang  

8. 
Menambahkan/menamba

h ukuran (allsize, s, m, l, 
Ukuran : s 

Terdapat tulisan 

“barang berhasil di 
Berhasil 
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No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

xl, xxl) dan jumlah 2 update” 

9. 

Mengirim gambar 

custom berupa semua 

type file. 

Menginputkan 

file dengan type 

pdf 

Halaman berubah 

dan Terdapat tulisan 

“barang berhasil di 

update” 

Berhasil 

10 Menghapus keranjang 
Klik tombol 

hapus keranjang 

Kembali ke halaman 

produk dan Terdapat 

tulisan " Keranjang 

belanja kamu 

berhasil dihapus” 

Berhasil 

11. 
Menghapus suatu data 

pesanan 

Klik tombol 

hapus 

Pesanan yang 

terhapus akan hilang  
Berhasil 

12. 

Mengisi ukuran,jumlah, 

file, dam tidak mengisi 

alamat pengiriman 

Ukuran: s 

Jumlah : 2 

File : jpg 

Alamat :  

 Pesanan tidak 

tersimpan dan 

terdapat peringatan 

“Please fill out this 

field”  

Berhasil 

Halaman Pesanan  

13. 
Melihat costume file pada 

pesanan 

Klik link “klik 

file” pada kolom 

costume file pada 

pesanan yang 

diinginkan  

Membuka tab baru 

dan menampilkan 

gambar custome file 

Berhasil 

14. 
Melihat bukti 

pembayaran 

Klik link “klik 

file” pada kolom 

bukti bayar pada 

pesanan yang 

Membuka tab baru 

dan menampilkan 

gambar bukti bayar 

Berhasil 
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No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

diinginkan 

15. 
Melihat detail di setiap 

pesanan 

Klik link “klik 

file” pada kolom 

detail pada 

pesanan yang 

diinginkan 

Menampilkan modal 

detail pesanan yang 

diinginkan  

Berhasil 

Halaman Nota Pesanan  

15 
Terdapat detail pesanan 

yang di pesan 

Konfirmasi 

pesanan 

Lanjut pada halaman 

konfirmasi 

pembayaran 

Berhasil 

Halaman Konfirmasi Pembayaran  

16. 

Menginputkan nomor 

rekening dan file bukti 

pembayaran. 

Nomor rekening : 

17772819 

File bukti 

pembayaran : 

bukti.jpg 

File bukti 

pembayaran dan 

nomor rekening 

tersimpan dan pindah 

ke halaman pesanan. 

Berhasil 

Halaman Riwayat  

17. 
Melihat costume file pada 

pesanan 

Klik link “klik 

file” pada kolom 

costume file pada 

pesanan yang 

diinginkan  

Membuka tab baru 

dan menampilkan 

gambar custome file 

Berhasil 

18.  
Melihat bukti 

pembayaran 

Klik link “klik 

file” pada kolom 

bukti bayar pada 

pesanan yang 

diinginkan 

Membuka tab baru 

dan menampilkan 

gambar bukti bayar 

Berhasil 
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No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

19. 
Melihat detail di setiap 

pesanan 

Klik link “klik 

file” pada kolom 

detail pada 

pesanan yang 

diinginkan 

Menampilkan modal 

detail pesanan yang 

diinginkan  

Berhasil 

20. Memberikan ulasan Klik “ulasan” 
Menampilkan form 

ulasan 
Berhasil 

Halaman Profil  

21. 

Mengubah data diri pada 

tampilan profil dengan 

memasukkan password 

Nama: herwanda 

ayu 

Password: wanda 

Edit sukses , data diri 

berhasil di ubah dan 

menampilkan 

pemberitahuan “data 

berhasil diubah” 

Berhasil 

22. 

Mengubah data diri pada 

tampilan profil dengan 

tanpa memasukkan 

password 

Nama: herwanda 

ayu 

Password:  

Edit gagal dan data 

diri yang dibah 

belum tersimpan 

Berhasil 

Halaman Dashboard  

23. 

Menampilkan total 

jumlah pelanggan, 

penjualan hari ini  

Pendapatan bulan ini, 

dan grafik pendapatan 

bulanan 

- 

Muncul tampilan 

dashboard sesuai 

database 

Berhasil 

Halaman Proses Pemesanan  

24. 
Pemrosesan pesanan 

setiap data pesanan 

Klik “proses ” 

pada pesanan 

Data pesanan akan 

pindah pada halaman 
Berhasil 
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No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

nomor 1 kirim pesanan & 

status order pada 

halaman pesanan di 

pelanggan berganti 

“diproses” 

25. 
Melihat costume file pada 

pesanan 

Klik link “klik 

file” pada kolom 

costume file pada 

pesanan yang 

diinginkan  

Membuka tab baru 

dan menampilkan 

gambar custome file 

Berhasil 

26. 
Melihat bukti 

pembayaran 

Klik link “klik 

file” pada kolom 

bukti bayar pada 

pesanan yang 

diinginkan 

Membuka tab baru 

dan menampilkan 

gambar bukti bayar 

Berhasil 

Halaman Kirim Pesanan  

27. 
Pengiriman setiap 

pesanan 

Klik “proses ” 

pada pesanan 

nomor 1 

Data pesanan akan 

pindah pada halaman 

riwayat & status 

order pada halaman 

pesanan di pelanggan 

berganti “dikirim” 

Berhasil 

28. 
Melihat costume file pada 

pesanan 

Klik link “klik 

file” pada kolom 

costume file pada 

pesanan yang 

diinginkan  

Membuka tab baru 

dan menampilkan 

gambar custome file 

Berhasil 
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No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

29. 
Melihat bukti 

pembayaran 

Klik link “klik 

file” pada kolom 

bukti bayar pada 

pesanan yang 

diinginkan 

Membuka tab baru 

dan menampilkan 

gambar bukti bayar 

Berhasil 

Halaman Riwayat Pesanan  

30. 
Melihat detail di setiap 

pesanan 

Klik link “klik 

file” pada kolom 

detail pada 

pesanan yang 

diinginkan 

Menampilkan modal 

detail pesanan yang 

diinginkan  

Berhasil 

31. 
Melihat costume file pada 

pesanan 

Klik link “klik 

file” pada kolom 

costume file pada 

pesanan yang 

diinginkan  

Membuka tab baru 

dan menampilkan 

gambar custome file 

Berhasil 

32 
Melihat bukti 

pembayaran 

Klik link “klik 

file” pada kolom 

bukti bayar pada 

pesanan yang 

diinginkan 

Membuka tab baru 

dan menampilkan 

gambar bukti bayar 

Berhasil 

Halaman Kategori  

33. 
Menambahkan kategori 

baru 
Kategori: kaos 

Kategori kaos 

tertambah pada 

database dan tampil 

di daftar kategori 

serta muncul tulisan 

Berhasil 
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No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

“kategori berhasil 

ditambah” 

34. 
Menambahkan kategori 

yang sama 
Kategori: kaos 

Data ketegori gagal 

tersimpan & muncul 

tulisan “Kategori 

sudah terdaftar!” 

Berhasil 

35. Mengubah kategori 

Klik “ubah” pada 

kategori yang 

akan diubah 

Kategori kaos 

terupdate pada 

database dan tampil 

di daftar kategori 

serta muncul tulisan 

“kategori berhasil 

diubah” 

Berhasil 

36. Hapus kategori 

Klik “hapus” 

pada kategori 

yang akan 

dihapus 

Muncul notifikasi 

“yakin untuk 

menghapus?” 

Berhasil 

37. 

Tidak mengisi tambah 

data dan langsung klik 

simpan 

- 

Muncul peringatan 

“please fill out this 

field” 

Berhasil 

Halaman Produk  

38. 
Menampilkan tampilan 

daftar produk 
 

Tampilan seluruh 

daftar produk 
Berhasil 

39. 
Mencari nama produk 

dengan search 

Menginputkan 

pada isian search 

“kaos cotton” 

Menampilkan data 

produk dengan nama 

produk “kaos cotton” 

Berhasil 

Halaman Tambah Produk  
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No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

40. 

menambah produk 

dengan menginputkan 

kategori, gambar, nama 

produk, keterangan, 

harga, status secara 

lengkap 

Ketegori: kaos 

polos combed 24s 

Gambar : 

coba1.jpg 

Nama: kaos  

Keterangan:cotto

n combed 

Harga:40000 

Status:tersedia 

Data produk 

tersimpan dan 

terdapat notifikasi 

“data berhasil 

ditambahkan” 

Berhasil 

41. 

menambah produk 

dengan menginputkan 

kategori, gambar, nama 

produk, keterangan, 

harga, status tidak 

lengkap 

Ketegori: kaos 

polos combed 24s 

Gambar : 

coba1.jpg 

Nama:  

Keterangan:cotto

n combed 

Harga:40000 

Status:tersedia 

Data tidak tersimpan 

dan muncul notifikasi 

“please fill out this 

field” dibagian yang 

belum terisi  

Berhasil 

42. 
Mengisi harga dengan 

huruf 
Harga:Rp990000 

Isian tidak dapat 

ditulis. 
Berhasil 

Halaman Edit Produk  

43. 

Mengubah salah satu 

data produk 

 

 

 

 

Ketegori: kaos 

polos combed 24s 

Gambar : 

coba1.jpg 

Nama: kaos putih 

Keterangan:cotto

Data produk 

tersimpan dan 

terdapat notifikasi 

“data berhasil 

diubah” 

Berhasil 
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No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

n combed 

Harga:40000 

Status:tersedia 

44. 

Menampilkan detail dari 

masing masing data 

produk 

Klik “detail” 
Muncul halaman 

detail produk 
Berhasil 

Halaman Pelanggan  

45. 
Menampilkan tampilan 

daftar pelanggan 
 

Tampilan seluruh 

daftar pelanggan 
Berhasil 

46. 
Mencari nama pelanggan 

dengan search 

Menginputkan 

pada isian search 

“uus” 

Menampilkan data 

pelanggan dengan 

nama  “uus” 

Berhasil 

Halaman Tambah Pelanggan  

47. 

menambah pelanggan 

dengan menginputkan 

data diri pelanggan 

secara lengkap 

Username: dina 

Nama lengkap: 

dina 

Telepon: 

0819219222 

Email: 

dina@gmail.com 

Password: dina 

Alamat: jl 

rungkut  

Data pelanggan 

tersimpan dan 

terdapat notifikasi 

“data berhasil 

ditambahkan” 

Berhasil 

48. 

menambah pelanggan 

dengan menginputkan 

data diri pelanggan 

secara tidak lengkap 

Username: dina 

Nama lengkap: 

Telepon: 

0819219222 

Data tidak tersimpan 

dan muncul notifikasi 

“please fill out this 

field” dibagian yang 

Berhasil 
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No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

Email: 

dina@gmail.com 

Password: dina 

Alamat: jl 

rungkut 

belum terisi 

49. 

Menampilkan detail dari 

masing masing data 

pelanggan 

Klik “detail” 
Muncul halaman 

detail pelanggan 
Berhasil 

Halaman Edit Pelanggan  

50. 

Mengubah salah satu 

data pelanggan 

 

 

 

 

Nama lengkap: 

dina 

Telepon: 

0819219222 

Email: 

dina@gmail.com 

Password: dina 

Alamat: jl 

rungkut 

Data pelnggan 

tersimpan dan 

terdapat notifikasi 

“data berhasil 

diubah” 

Berhasil 

Halaman Karyawan  

51. 
Menampilkan tampilan 

daftar karyawan 
 

Tampilan seluruh 

daftar karyawan 
Berhasil 

52. 
Mencari nama karyawan 

dengan search 

Menginputkan 

pada isian search 

“admin” 

Menampilkan data 

karyawan dengan 

nama  “admin” 

Berhasil 

Halaman Tambah Karyawan  

53. 
menambah karyawan 

dengan menginputkan 

Username: tio 

Nama lengkap: 

Data karyawan 

tersimpan dan 
Berhasil 
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No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

data diri karyawan secara 

lengkap 

tio 

Telepon: 

0819219222 

Email: 

tio@gmail.com 

Password: tio 

Alamat: jl 

rungkut  

terdapat notifikasi 

“data berhasil 

ditambahkan” 

54. 

menambah karyawan 

dengan menginputkan 

data diri karyawan secara 

tidak lengkap 

Username: tio 

Nama lengkap: 

tio 

Telepon:  

Email: 

tio@gmail.com 

Password: tio 

Alamat: jl 

rungkut 

Data tidak tersimpan 

dan muncul notifikasi 

“please fill out this 

field” dibagian yang 

belum terisi 

Berhasil 

55. 

Menampilkan detail dari 

masing masing data 

karyawan 

Klik “detail” 
Muncul halaman 

detail produk 
Berhasil 

Halaman Edit Karyawan  

56. 

Mengubah salah satu 

data karyawan 

 

 

 

 

Username: tio 

Nama lengkap: 

tio ferry 

Telepon: 

12319812 

Email: 

Data pelnggan 

tersimpan dan 

terdapat notifikasi 

“data berhasil 

diubah” 

Berhasil 
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No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

tio@gmail.com 

Password: tio 

Alamat: jl 

rungkut 

Halaman Laporan Penjualan  

57. 

Menginputkan periode 

tanggal yang sesuai tidak 

melebihi tanggal hari ini 

Dari tanggal 

15/06/2021 

Sampai tanggal 

15/06/2021 

Menampilakn total  

penjualan sesuai 

periode yang 

diinputkan dan 

menampilkan daftar 

pesanan sesuai 

periode. 

Berhasil 

58. 

Menginputkan periode 

tanggal pada “dari 

tanggal” melebihi 

tanggal hari ini 

Dari tanggal 

20/07/2021 

Sampai tanggal 

15/06/2021 

Menampilakn total  

penjualan “0”dan 

tidak menampilkan 

daftar pesanan sesuai 

periode. 

Berhasil 

59. 

Menginputkan periode 

tanggal pada “dari 

tanggal” lebih besar 

disbanding “sampai 

tanggal” 

Dari tanggal 

16/06/2021 

Sampai tanggal 

10/06/2021 

Menampilakn total  

penjualan “0”dan 

tidak menampilkan 

daftar pesanan sesuai 

periode. 

Berhasil 

Halaman Laporan Pelanggan  

60. 

Menampilkan tampilan 

daftar pelanggan yang 

terdaftar 

 
Tampilan seluruh 

daftar pelanggan 
Berhasil 

61. Mencari nama pelanggan Menginputkan Menampilkan data Berhasil 
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No. Tujuan Input 
Hasil yang 

diharapkan 
Status 

dengan search pada isian search 

“wanda” 

pelanggan dengan 

nama  “wanda” 

 

4.6.3 Desain Pengujian System Usability Scale 

System Usability Scale (SUS) ini merupakan salah satu alat pengujian 

usability yang paling populer. System Usability Scale (SUS) dikembangkan oleh John 

Brooke pada tahun 1986. SUS ini merupakan skala usability yang handal, populer, 

efektif dan murah. SUS memiliki 10 pertanyaan dan 5 pilihan jawaban. Pilihan 

jawaban tersebut terdiri dari sangat tidak setuju hingga sngat setuju.  Pada aplikasi 

penerimaan pesanan di UMKM Konveksi Ababil di uji dengan 10 pertanyan dan 5 

pilihan jawaban seperti tabel 4.21. Skor untuk masing-masing jawaban ada pada tabel 

4.22. 

Tabel 4.21 Desain Pertanyaan dan Jawaban Kuisioner 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

STS TS RG S SS 

1. Saya berpikir akan menggunakan aplikasi 

penerimaan kaos DTF ini lagi 

     

2. Saya merasa aplikasi penerimaan kaos 

DTF ini rumit untuk digunakan 

     

3. Saya merasa aplikasi penerimaan kaos 

DTF ini mudah digunakan 

     

4. Saya membutuhkan bantuan dari orang 

lain atau teknisi dalam menggunakan 
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No. Pertanyaan 
Jawaban 

STS TS RG S SS 

aplikasi penerimaan kaos DTF ini 

5. Saya merasa fitur-fitur aplikasi 

penerimaan kaos DTF ini berjalan dengan 

semestinya 

     

6. Saya merasa ada banyak hal yang tidak 

konsisten (tidak serasi pada sistem ini) 

     

7. Saya merasa orang lain akan memahami 

cara menggunakan aplikasi penerimaan 

kaos DTF ini dengan cepat 

     

8. Saya merasa aplikasi penerimaan kaos 

DTF ini membingungkan 

     

9. Saya merasa tidak ada hambatan dalam 

menggunakan aplikasi penerimaan kaos 

DTF ini 

     

10. Saya perlu membiasakan diri terlebih 

dahulu sebelum menggunakan aplikasi 

penerimaan kaos DTF ini 

     

 

Tabel 4.22 Skor Jawaban SUS 

Jawaban Kode Skor 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

Tidak Setuju TS 2 

Ragu-ragu RG 3 

Setuju S 4 

Sangat Setuju  SS 5 
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4.6.4 Hasil Uji Coba System Usability Scale 

Berdasarkan dari hasil uji coba oleh owner, pegawai, serta pelanggan 

UMKM Konveksi Ababil kemudian dilakukan penyebaran kuisioner untuk menguji 

dengan System Usability Scale (SUS). Data skor asli yang di ambil dari kuisioner 

dapat dilihat pada tabel 4.23.  

Tabel 4.23 Skor Asli Jawaban Responden 

No. Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1. 
Responden 1 

(owner) 
5 1 5 1 5 2 5 1 4 1 

2. 
Responden 2 

(karyawan) 
5 2 5 2 5 3 5 2 3 2 

3. 
Responden 3 

(pelanggan) 
4 2 4 2 5 3 5 2 4 2 

 

Setelah melakukan pengumpulan data dari responden, maka data dihitung 

menggunakan aturan System Usability Scale (SUS). Aturan menghitung data 

responden menggunakan SUS sebagai berikut: 

1. Untuk setiap jawaban 1 (satu) responden dan pertanyaan bernomor ganjil, 

maka skor yang di dapat dari jawaban responen dikurangi 1 (satu). 

2. Setiap pertanyaan yang bernomor genap, maka nilai 5 (lima) dikurai dengan 

skor yang di dapat dari jawaban responden. 

3. Jika sudah mendapatkan skor SUS dari masing-masing responden dan 

pertanyaan, lalu  setiap skor setiap pertanyaan dikali 2,5. 
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4. Jumlah seluruh hasil perkalian disetiap pertanyaan kemudian dibagi total 

responden. 

5. Jika telah mendapatkan nilai SUS rata-rata, maka dicocokan dengan Gambar 

4.59. 

 

Gambar 4.59 Parameter Ukuran Skor SUS 

Data hasil perhitungan System Usability Scale (SUS) pada aplikasi penerimaan 

pesanan kaos DTF di UMKM Konveksi Ababil terdapat di tabel 4.24. 

 

Tabel 4.24 Skor Hasil Perhitungan SUS pada Responden 

No. Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 JML 
Nilai 

(jml * 2,5) 

1. 
Responden 1 

(owner) 
4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 38 95 

2. 
Responden 2 

(karyawan) 
4 3 4 3 4 2 4 3 2 3 32 80 

3. 
Responden 3 

(pelanggan) 
3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 31 78 

Skor Rata-rata (Hasil Akhir) 84,3 
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Berdasarkan hasil uji coba System Usability Scale (SUS) bersama 3 (tiga) 

responden, yaitu owner, karyawan, dan pelanggan, maka aplikasi penerimaan pesanan 

kaos masuk di kategori good dengan grade scale B. Artinya aplikasi penerimaan 

pesanan kaos DTF berbasis website di UMKM Konveksi Ababil bahwa secara 

usability mendapatkan penilaian dapat diterima atau acceptable.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan judul rancang bangun aplikasi 

penerimaan pesanan kaos sablon digital transfer film berbasis website pada UMKM 

Konveksi Ababil, sebagai berikut: 

a. Aplikasi website penerimaan pesanan kaos DTF sudah efektif dalam 

menangani penerimaan pesanan kaos DTF secara online karena terdapat fitur 

memilih produk kaos, memilih ukuran kaos, upload file gambar, melakukan 

pembayaran secara transfer serta dapat melihat riwayat pesanan pada 

pengguna pelanggan di website secara langsung.  

b. Penerimaan pesanan kaos DTF menggunakan website dapat memperluas pasar 

konsumen di UMKM Konveksi Ababil. 

c. Berdasarkan uji coba System Usability Scale (SUS), maka masuk kategori 

good dengan grade scale B. Artinya aplikasi penerimaan pesanan kaos DTF 

berbasis website di UMKM Konveksi Ababil bahwa secara usability 

mendapatkan penilaian dapat diterima atau acceptable.  

 

5.2 Saran 

Aplikasi penerimaan pesanan kaos sablon digital transfer film berbasis 

website pada UMKM Konveksi Ababil ini dibangun dengan tujuan dapat membantu 

mempermudah pelanggan melakukan pesanan kaos DTF, pemilik dapat mengetahui 
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pemasukan yang diterima oleh UMKM Konveksi Ababil serta memperluas jangkauan 

pasar UMKM Konveksi Ababil sehingga lebih berkembang dan mengikuti 

perkembangan jaman. Tidak dipungkiri bahwa perancangan aplikasi website ini 

masih dalam tahap pengembangan, oleh karena itu diharapkan dari berbagai pihak 

untuk dapat ikut dalam mengembangkan aplikasi website ini. Semoga kedepannya 

aplikasi website penerimaan pesanan kaos DTF mendapat pembaharuan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat fitur mendesain koas dan memilih warna kaos secara langsung 

sehingga pelanggan tidak mengirim file gambar yang telah di desain di 

aplikasi lain  

2. Penambahan fitur untuk pengguna produksi agar produksi dapat langsung 

memantau pesanan sehingga pada proses produksi tidak menunggu bagian 

admin untuk memberitahu pesanan kepada bagian produksi. 

3. Membuat pengelolaan profil perusahaan agar perusahaan lebih mudah untuk 

mengedit profil perusahaan. 
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