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ABSTRAK
UMKM Depot Tujuh merupakan salah satu depot yang cukup populer di daerah
Surabaya. Depot Tujuh memiliki cita rasa makanan yang unik dan khas karena racikan
yang dibuat bercita rasa khas Arab. Sistem penjualan yang sedang berlangsung di Depot
Tujuh masih sangat sederhana dengan datang langsung ke depot dan melakukan antri
terlebih dahulu sehingga giliran memesan tiba dan antrian pelanggan yang memesan
makanan tentunya menciptakan adanya kerumunan. Pandemi yang kini masih melanda
Nusantara melarang adanya kerumunan dan keramaian dalam situasi apa pun.
Berdasarkan masalah yang sedang dihadapi oleh Depot Tujuh, diusulkan suatu
solusi untuk mengurangi adanya kerumunan antrian dalam melakukan transaksi
pemesanan makanan atau minuman di Depot Tujuh ialah pembuatan suatu aplikasi
Rancang Bangun Aplikasi Landing Page Berbasis Website Pada UMKM Depot Tujuh
yang menggunakan Java Script sebagai framework dan PHP sebagai bahasa
pemrograman. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan dapat membantu pelanggan dalam
melakukan transaksi pemesanan menu makanan atau minuman secara online sehingga
dapat mengurangi kerumunan di Depot Tujuh.
Aplikasi Landing Page Berbasis Website yang telah dibuat dapat membuktikan
bahwa aplikasi ini dapat membantu permasalahan Depot Tujuh, dibuktikan dengan
percobaan bahwa aplikasi dapat mengurangi kerumunan. Terhitung hingga lima hari
percobaan implementasi, aplikasi dapat mengurangi sebanyak 30% - 40% dari seratus
orang pelanggan yang melakukan transaksi secara langsung dan digantikan dengan
melakukan transaksi pemesanan secara online.
Kata Kunci : Website, Landing Page, Pandemi Covid-19
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pada era saat ini teknologi sangat memegang peranan penting bagi kelangsungan
hidup manusia, kegiatan sehari-hari tidak lepas kaitannya dengan bantuan teknologi dan
hal ini menjadi acuan dalam memajukan peradaban manusia dari cara berpikir maupun
dalam menghadapi segala permasalahan. Kemajuan teknologi yang telah tercapai
sekarang ini benar-benar memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan
manusia. Sebagai contohnya orang-orang sudah dapat mendapatkan apa yang
diinginkan hanya dengan sekali sentuhan. Manusia sudah dapat memenuhi kebutuhan
tanpa perlu mengeluarkan tenaga untuk berjalan ke toko untuk membeli sesuatu,
melainkan hanya dengan sekali klik maka barang yang diinginkan akan diantarkan ke
rumah dengan selamat. Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya teknologi,
manusia sangat banyak terbantu untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan
menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam perekonomian negara, saat sekarang ini jarak dan waktu bukanlah sebagai
masalah yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hampir semua kalangan
pebisnis mulai dari perusahaan besar hingga usaha kecil-kecilan sudah menggunakan
teknologi dalam menjalankan bisnis. Berbagai fasilitas berupa aplikasi tercipta untuk
memfasilitasi suatu bisnis. Salah satu contoh teknologi yang sering kali digunakan
adalah website. Website biasanya digunakan sebagai sarana informasi, tempat dilakukan
transaksi jual beli, hingga melakukan promosi produk. Di dalam website juga terdapat
suatu landing page yang menjadi suatu tempat khusus yang memberitahukan sesuatu
secara lebih spesifik. Dengan adanya landing page membuat orang yang tadinya tidak
mengenal produk atau jasa yang ditawarkan menjadi tahu dan pada akhirnya mau
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melakukan transaksi untuk mendapat produk atau jasa tersebut. Banyak perusahaan
yang menggunakan landing page dalam bisnis guna menarik pelanggan untuk
melakukan transaksi.
Di masa pandemi Covid-19 mengakibatkan bertambahnya transaksi yang terjadi
secara digital atau online. Tidak sedikit para pedagang yang sebelumnya masih
beroperasi secara konvensional dan semenjak adanya pandemi Covid-19 mau tidak mau
beralih menjadi mempromosikan dan menjual produk atau barang secara digital atau
online. Depot Tujuh adalah salah satu ukm bisnis makanan yang terdampak oleh adanya
pandemi Covid-19. Depot Tujuh merupakan salah satu depot yang cukup populer di
daerah Semampir, Surabaya dan memiliki banyak pelanggan setia. Selama ini Depot
Tujuh melayani pelanggan yang datang ke depot untuk memesan makanan dan
menikmati makanan langsung di depot atau dibungkus untuk dinikmati di rumah. Akibat
adanya pandemi yang melarang adanya keramaian dan kerumunan, Depot Tujuh harus
berusaha keras agar makanan yang dijual tetap laku terjual dengan tidak mengakibatkan
keramaian di depot. Akhirnya pihak Depot Tujuh tidak memperbolehkan pelanggan
menikmati makanan langsung di depot tetapi pelanggan yang memesan makanan harus
membawa makanan tersebut pulang agar tidak mengakibatkan kerumunan di depot.
Hal tersebut dianggap masih kurang efektif dan efisien karena masih saja
mengakibatkan kerumunan saat pelanggan memesan makanan dan menunggu pesanan
tersebut jadi. Dari permasalahan tersebut diperlukan suatu sistem yang dapat membantu
pelanggan saat melakukan transaksi pemesanan makanan sehingga dapat mengurangi
kerumunan di depot karena pelanggan tidak perlu melakukan antri dan hanya
mengambil pesanan yang sudah dipesan terlebih dahulu serta melakukan pembayaran.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat judul yaitu “Rancang
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Bangun Aplikasi Landing page Berbasis Website Ditujukan Kepada UMKM Depot
Tujuh”. Landing page sangat cocok dalam membantu permasalahan Depot Tujuh karena
landing page sendiri didesain secara khusus untuk marketing. Jadi, dengan penggunaan
landing page pelanggan akan secara langsung diarahkan untuk melakukan transaksi
tanpa terganggu untuk melakukan hal-hal lain selain memesan makanan atau minuman.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat suatu rumusan masalah pada
laporan ini yaitu “Bagaimana membuat Rancang Bangun Landing Page berbasis
Website pada UMKM Depot Tujuh ?”.
1.3 Batasan Masalah
Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan di atas, penulis hanya akan membahas
mengenai hal-hal yang diberi batasan-batasan masalah sebagai berikut :
1. Aplikasi yang dirancang hanya untuk membantu pelanggan melakukan transaksi
pemesanan menu yang ditawarkan oleh Depot Tujuh.
2. Menu yang tersedia pada depot ditambahkan melalui backend khusus admin
Depot Tujuh guna memasukkan data menu.
3. Sistem aplikasi tidak meliputi proses pembayaran untuk pemesanan menu yang
telah dilakukan oleh pelanggan.
1.4 Tujuan
Tujuan dilaksanakannya kegiatan kerja praktik ini adalah untuk merancang dan
membangun suatu aplikasi Landing page berbasis Website yang dapat membantu
pelanggan dalam melakukan transaksi pemesanan menu yang ada pada Depot Tujuh.
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1.5 Manfaat
Adapun kerja praktik ini dilaksanakan dengan harapan memiliki manfaat bagi
beberapa pihak, di antaranya adalah sebagai berikut :
1. Bagi mahasiswa, diharapkan kerja praktik ini dapat memberikan pengalaman
dan pembelajaran secara langsung atas apa yang selama ini telah dipelajari
sehingga dapat bermanfaat di dunia kerja pada masa yang akan datang.
2. Bagi Depot Tujuh, diharapkan hasil dari kerja praktik ini seterusnya dapat
membantu kelancaran bisnis depot serta dapat mempermudah pelanggan dalam
melakukan transaksi pemesanan menu yang tersedia dan mengurangi adanya
kerumunan antrian saat pandemi.

BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1. Gambaran Umum UMKM Depot Tujuh
Depot Tujuh adalah suatu usaha bisnis umkm yang berada pada bidang
makanan. Depot Tujuh merupakan usaha keluarga yang menjual berbagai masakan
makanan khas Arab yang berlokasi di l. KH. Mas Mansyur No. 102, Ampel, Surabaya.
Memiliki citra yang baik dan cukup populer di daerahnya menjadikan Depot Tujuh salah
satu tujuan untuk menikmati menu makanan yang memiliki ciri khasnya tersendiri.
Usaha bisnis umkm ini sudah berdiri cukup lama sehingga sudah berpengalaman
dalam hal cita rasa dan memuaskan pelanggan hingga sekarang ini. Rahasia utama dari
kelezatan di setiap menu yang ditawarkan adalah adanya rahasia keluarga yang turun
temurun diwariskan untuk meracik segala menu yang tersedia di Depot Tujuh. Maka
tidak heran apabila usaha ini memiliki banyak pelanggan setia yang selalu ada karena
rasa makanan yang disajikan tidak pernah berubah sama sekali dan selalu terasa lezat.
2.2. Logo UMKM Depot Tujuh
Berikut ini logo dari UMKM Depot Tujuh pada Gambar 2.1 :

Gambar 2.1
2 1 Logo UMKM Depot Tujuh
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2.3. Visi Perusahaan
UMKM Depot Tujuh memiliki visi untuk terus menyajikan makanan khas Arab
yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau serta menjadi kuliner khas Arab
pilihan utama masyarakat.
2.4. Misi Perusahaan
Untuk mewujudkan visi yang dituju, UMKM Depot Tujuh memiliki tiga misi yang
dilakukan agar dapat mencapai visi, di antaranya adalah sebagai berikut :
1. Menjamin kualitas bahan makanan yang akan disajikan untuk pelanggan.
2. Menyediakan pelayanan terbaik untuk kepuasan pelanggan.
3. Semakin memperkuat cita rasa yang ada pada UMKM Depot Tujuh.
2.5. Struktur Organisasi
UMKM Depot Tujuh memiliki beberapa bagian yang di dalamnya memiliki
tanggung jawab masing-masing untuk keberlangsungan operasi depot. Bagian-bagian
tersebut dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini.

Pemilik

Bagian

Bagian

Produksi

Keuangan

Karyawan

Karyawan

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UMKM Depot Tujuh

BAB III
LANDASAN TEORI
3.1

Aplikasi
Aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk

mengerjakan tugas-tugas tertentu, (Maiyana). Aplikasi tidak hanya berupa program
yang terdapat di dalam suatu ponsel, tetapi program-program yang terdapat di dalam
komputer atau laptop pun dapat disebut sebagai aplikasi. Aplikasi sendiri sering
digunakan untuk membantu manusia dalam mengerjakan suatu tugas tertentu, misalnya
membantu dalam membuat suatu laporan, menginputkan dan mengelola data-data,
hingga sebagai media hiburan.
3.2

Website
Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah

domain yang mengandung informasi, (Manuhutu and Wattimena). Website pada
umumnya digunakan untuk melakukan penyimpanan, menampilkan suatu informasi
yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan yang mengandung perpaduan teks,
suara, hypermedia, atau grafis, (Hernandhi et al.). Penggunaan website dapat
mempermudah melakukan hubungan yang sumbernya dalam jarak jauh serta
menggunakan antarmuka grafis untuk pengguna agar mempermudah penampilannya.
Kegunaan website dalam membantu kegiatan manusia sangatlah beragam, berikut
adalah beberapa fungsi website menurut (Hasugian) :
1. Sebagai media promosi
2. Sebagai media pemasaran
3. Sebagai media informasi
4. Sebagai media pendidikan
5. Sebagai media komunikasi
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3.3

Landing page
Landing page adalah halaman website yang didesain untuk menampilkan

informasi yang lebih spesifik pada halaman depan untuk mendorong pengunjung agar
lebih fokus pada informasi yang ditampilkan, (Andriyan et al.). Landing page biasanya
membuat pengguna fokus pada suatu informasi dan lekas melakukan transaksi. Bisa
dikatakan bahwa landing page berfungsi untuk menampilkan suatu informasi dengan
akhir supaya pengguna tersebut melakukan aksi tertentu, misalnya membeli produk,
mengisi formulir, atau membagikan hal-hal yang dimuat dalam halaman tersebut.
3.4

Java Script
Java Script adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan

website agar memiliki tampilan yang lebih dinamis dan interaktif, (Renaldi and
Anggoro). Penggunaan java script dalam pembuatan website akan sangat membantu
mempercantik tampilan website sehingga menimbulkan ketertarikan pengguna untuk
mengunjungi

website. Banyaknya developer yang menggunakan java script

dikarenakan bahasa pemrograman ini mudah untuk dipelajari.
3.5

PHP
PHP adalah pemrograman interpreter yaitu proses penerjemahhan baris kode

sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung pada baris kode
dijalankan, (Hidayat et al.). PHP merupakan script terintegrasi dengan HTML dan
berada pada server. PHP adalah script yang digunakan untuk membuat halaman website
yang dinamis, dimana halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta
oleh pengguna, (Orlando). Hal tersebut mengakibatkan bahwa informasi yang didapat
oleh pengguna selalu informasi terbaru yang diambil dari Database.
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3.6

MySQL
MySQL adalah sebuah perangkat lunak yang terdapat di dalam sistem

manajemen baris data SQL (Database management system) atau yang biasa disebut
DBMS dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia, (Dhika et al.). MySQL tersedia
untuk beberapa platform, di antaranya adalah untuk versi Windows dan Linux. MySQL
menggunakan bahasa SQL untuk mengakses Databasenya, (Ramadhan and
Mukhaiyar).
3.7

Extreme Programming (XP)
Extreme Programming (XP) adalah metode pengembangan perangkat lunak

merupakan suatu proses pengembangan sistem yang terstruktur dan sistematis yang
dapat mendefinisikan serangkaian aktivitas, metode, dan tools yang digunakan, (Silalahi
and Saragih). Ada beberapa tahapan yang ada pada XP yaitu terdiri dari Perencanaan
(Planning), Desain (Designing), Pengkodean (Coding), dan Pengujian (Testing).
3.7.1 Perencanaan (Planning)
Planning adalah tahapan perencanaan digunakan untuk memahami konsep bisnis,
pengumpulan kebutuhan sistem, menggambarkan output yang diperlukan, fitur-fitur,
dan fungsionalitas yang akan dibangun menggunakan rekayasa perangkat lunak.
3.7.2 Perancangan (Design)
Design adalah data yang diperoleh dari tahapan planning seperti analisis
kebutuhan sistem, luaran sistem, fitur-fitur, dan fungsionalitas.
3.7.3 Pengkodean (Coding)
Coding adalah tahap pengkodean perangkat lunak yang menggunakan panduan
alur sistem yang sudah dirancang pada tahap design. Dengan menggunakan refactoring
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agar dapat mudah dibaca dan dimodifikasi yang merupakan ciri khas dari metode XP
sehingga hasil yang diharapkan dengan pengembangan perangkat lunak menjadi cepat.
3.7.4 Pengujian (Testing)
Testing adalah tahap akhir dari metode XP akan dilakukan dengan cara beta
pengujian untuk mendapat feedback dari orang yang telah melakukan pengujian
fungsional perangkat lunak.

BAB IV
DISKRIPSI PEKERJAAN
Pembuatan suatu rancang bangun harus melewati beberapa tahapan yang harus
dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik. Dalam Gambar 4.1 di bawah ini terdapat
beberapa tahapan yang perlu dilakukan guna menghasilkan rancang bangun yang baik.
Tahapan-tahapan tersebut di antaranya yaitu perencanaan (planning), perancangan
(design), pengkodean (coding), dan pengujian (testing).

4.1

Perencanaan
(Planning)

Pengujian
(Testing)

Perancangan
(Design)

Pengkodean
(Coding)

Gambar 1 Skema
Gambar 4.1 Skema Tahapan Rancang
Bangun
Tahapan
Rancang Bangun
Perencanaan (Planning)
Tahap perancangan mengandung proses identifikasi permasalahan serta

melakukan analisis kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan pengguna, kebutuhan
fungsional, dan kebutuhan non fungsional.
4.1.1

Identifikasi Masalah
Tahapan identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan observasi terhadap

permasalah yang sedang terjadi pada Depot Tujuh. Observasi dilakukan dengan cara
wawancara secara langsung dengan owner Depot Tujuh. Berikut adalah identifikasi
masalah serta usulan solusi dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

11

12

Tabel 4.1 Identifikasi Masalah
Permasalahan
Usulan Solusi
Antrian dalam pemesanan makanan dan Perancangan sistem yang dapat membantu
minuman yang selama ini dilakukan oleh pelanggan dalam melakukan transaksi
pelanggan Depot Tujuh mengakibatkan pemesanan menu makanan atau minuman
adanya kerumunan di mana pada masa secara online sehingga dapat mengurangi
pandemi seperti saat ini sangat dilarang adanya antrian yaitu dengan membuatkan
adanya kerumunan.

Rancang Bangun Aplikasi Landing Page
Berbasis Website.

4.1.2

Analisis Kebutuhan
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, maka dapat dianalisa

kebutuhan-kebutuhan yang di antaranya adalah kebutuhan pengguna, kebutuhan
fungsional, dan kebutuhan non fungsional dari Rancang Bangung Aplikasi Landing
Page Berbasis Website.
Tabel 4.2 Kebutuhan Pengguna Landing Page
Pengguna

Kebutuhan Sistem

Pelanggan Depot Tujuh

Pelanggan Depot Tujuh merupakan pengguna
aplikasi untuk melakukan transaksi pemesanan
menu makanan atau minuman Depot Tujuh.

Tabel 4.3 Kebutuhan Pengguna Backend Landing Page
Pengguna

Kebutuhan Sistem

Admin Depot Tujuh

Admin Depot Tujuh merupakan pengguna
aplikasi untuk mengelola menu makanan yang
dijual pada Depot Tujuh.
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Tabel 4.4 Kebutuhan Fungsional Landing Page
No.

Aktor

Fungsi

1.

Pelanggan

Fitur Kategori

Depot Tujuh

Deskripsi
Melakukan

pemilihan

kategori

pesanan yang terdiri dari makanan
dan minuman.

2.

Pelanggan

Fitur Pesan

Depot Tujuh

Melakukan transaksi pemesanan
menu

makanan

atau

minuman

sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 4.5 Kebutuhan Fungsional Backend Landing Page
No.

Aktor

Fungsi

Deskripsi

1.

Admin Depot

Fitur Tambah

Melakukan input data makanan

Tujuh

Makanan atau

yang

minuman

tersedia

yaitu

id

makanan/minuman,

gambar

makanan/minuman,

nama

makanan/minuman,

dan

harga

makanan/minuman.
2.

Admin Depot

Fitur Ubah

Tujuh

Melakukan

ubah

data

makanan/minuman yang tersedia
yaitu
harga

nama

makanan/minuman,

makanan/minuman,

dan

gambar makanan/minuman.
3.

Admin Depot
Tujuh

Fitur Hapus

Melakukan

hapus

makanan/minuman
diinginkan.

data
yang
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Tabel 4.6 Kebutuhan Non Fungsional Landing Page dan Backend Landing Page
Tool

Jenis

Spesifikasi

Laptop/Komputer

Perangkat Keras

Procesor Intel Core I3 atau
terbaru, RAM minimal 4GB.

Sistem Operasi

4.2

Perangkat Lunak

Sistem Operasi Windows.

Perancangan (Design)
Tahap perancangan meliputi proses perancangan atau pemodelan sistem yang

akan dibuat. Tahap ini meliputi pembuatan Use Case Diagram, Activity Diagram,
Deployment Diagram, dan Entity Relationship Diagram.
4.2.1

Use Case Diagram
Use case diagram merupakan gambaran fungsional dari suatu sistem. Dengan

demikian, antara konsumen dan juga pengguna pada sistem tersebut akan mengerti atau
paham mengenai fungsi sistem yang sedang dibangun.

Gambar
Use
Case
Diagram
Pelanggan
Gambar
4.2 2.
Use
Case
Diagram
Pelanggan
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Gambar 4.2 menunjukkan use case diagram dari sisi pengguna dimana
pengguna atau pelanggan Depot Tujuh dapat melihat dua kategori menu yaitu daftar
makanan dan minuman. Apabila telah melihat daftar menu yang tersedia, pelanggan
kemudian memilih minimal salah satu menu dan melakukan transaksi pemesanan dari
menu yang telah dipilih.

Gambar 4.3 Use Case Diagram Admin
Gambar 4.3 menunjukkan use case diagram dari sisi admin Depot Tujuh dimana
pengguna atau admin Depot Tujuh dapat mengelola data makanan dan minuman
melalui backend landing page serta hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengelola datadata makanan dan minuman adalah berupa tambah data, ubah data, hapus data serta
melihat dan menghapus data transaksi.
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4.2.2

Activity Diagram
Activity diagram ialah sesuatu yang menjelaskan tentang alir dalam program

yang sedang dirancang, bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi,
dan bagaimana sistem akan berakhir.

Gambar 4.4 Activity Diagram Pemesanan Pelanggan
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Gambar 4.4 menunjukkan acitivity diagram dari sudut pandang sebagai
pengguna dimana pengguna atau pelanggan Depot Tujuh. Berdasarkan alur tersebut
pelanggan memasuki halaman awal landing page kemudian memilih kategori makanan
atau minuman. Dalam halaman makanan atau minuman menampilkan nama menu
beserta harga dari masing-masing menu. Pelanggan yang telah memutuskan pilihan
menu yang akan dipesan kemudian mengeklik tombol ‘Pesan’ untuk melanjutkan proses
transaksi pemesanan, maka otomatis akan diproses oleh sistem dan mengambil data dari
Database yang kemudian menampilkan data pesanan. Sebelum melakukan konfirmasi
pesanan, pelanggan mengisi nama pembeli dan jumlah pesanan terlebih dahulu untuk
dapat melihat total pembayaran yang harus dilunaskan saat proses pemesanan selesai.
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Gambar 4.5 Activity Diagram Pengelolaan Data Menu
Gambar 4.5 menunjukkan acitivity diagram dari sudut pandang sebagai
pengguna dimana pengguna atau admin Depot Tujuh. Berdasarkan alur tersebut admin
melakukan tambah data makanan atau minuman dengan memasukkan data minuman
atau makanan dengan mengeklik tombol ‘Tambah Makanan’ atau ‘Tambah Minuman’.
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Halaman form tambah ini mengandung masukan tentang nama makanan, harga
makanan, dan gambar makanan, kemudian untuk menyimpan data

yang sudah

dimasukkan dengan mengeklik tombol ‘Tambah’. Data yang sudah dimasukkan dan
disimpan akan ditampilkan pada halaman awal. Ubah data makanan atau minuman
dapat dilakukan pada link ‘Ubah’ pada kolom Aksi. Beberapa data yang dapat dirubah
adalah nama, harga, dan gambar makanan atau minuman. Hapus data juga dapat
dilakukan pada link ‘Hapus’ pada kolom Aksi. Hasil dari data yang telah dirubah atau
dihapus akan ditampilkan pada halaman awal backend admin.

Gambar 4.6 Activity Diagram Admin Pengelolaan Data Transaksi
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Gambar 4.6 menunjukkan acitivity diagram dari sudut pandang sebagai
pengguna dimana pengguna atau admin Depot Tujuh. Berdasarkan alur tersebut, admin
dapat melihat data transaksi yang sudah disimpan pada Database. Admin dapat melihat
detail transaksi yang meliputi id transaksi, nama menu, harga satuan menu, jumlah menu
yang dipesan, dan nama pembeli atau pelanggan. Admin dapat melakukan hapus data
transaksi dengan mengeklik link ‘Hapus’ pada kolom Aksi, maka secara langsung data
yang dipilih untuk dihapus akan hilang dari Database. Berdasarkan transaksi yang
sudah disimpan, dalam halaman transaksi ini juga ditampilkan total jumlah dari semua
4.2.3

Deployment Diagram
Deployment diagram merupakan sekumpulan diagram dengan fungsi utamanya

memetakan perangkat lunak ke dalam processing node. Setiap node bagian diagram
merupakan rangkaian komputasi node perangkat keras, dengan begitu sistem dapat
merespon pencarian dan mendeteksi node dalam perangkat.

Gambar 4.7 Deployment Diagram

21

Gambar 4.7 menunjukkan bahwa client device yang berupa web browser
mengakses web server. Web server yang di dalamnya mengandung Java Script dan PHP
akan menampilkan informasi dan tempat terjadinya proses transaksi. Proses transaksi
dan seluruh data yang dimasukkan dalam web server kemudian dikirim dan disimpan
dalam Database server.
4.2.4

Entity Relationship Diagram (ERD)
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah salah satu jenis diagram struktural

yang biasa digunakan dan dimanfaatkan dalam desain sebuah Database maupun
rencana bisnis.

Gambar 4.8 Entity Relationship Diagram
Pada Gambar 4.8 menunjukkan ERD yang telah digambarkan menjelaskan bahwa
pada tabel Makanan terdapat id_makanan dengan tipe data integer dan sebagai primary
key, nama_makanan dengan tipe data varchar, harga_makanan dengan tipe data float,
gambar_makanan dengan tipe data varchar. Tabel Minuman terdapat id_minuman
sebagai primary key dengan tipe data integer, nama_minuman dengan tipe data varchar,
harga_minuman dengan tipe data float, gambar_makanan dengan tipe data varchar.
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Tabel Transaksi terdapat id_transaksi sebagai primary key dengan tipe data integer,
nama dengan tipe data varchar, harga dengan tipe data integer, jumlah dengan tipe data
integer, total harga dengan tipe data integer, pembeli dengan tipe data varchar.
4.3

Pengkodean (Coding)
Pembuatan Rancang Bangun Aplikasi Landing Page Berbasis Website ini

menggunakan

Java

Script

sebagai

framework

dan

PHP

sebagai

bahasa

pemrogramannya. Beberapa menu dan fungsi yang telah dibuat adalah sebagai berikut.
4.3.1

Halaman Utama Landing Page

Gambar 4.9 Halaman Utama Landing Page
Gambar 4.9 Menunjukkan secara keseluruhan tampilan landing page Depot
Tujuh. Halaman ini menunjukkan menu makanan dan minuman serta rekomendasi
makanan yang paling populer di Depot Tujuh.
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4.3.2

Halaman Kategori Menu

Gambar 4.10 Halaman Kategori Makanan

Gambar 4.11 Halaman Kategori Minuman
Gambar 4.10 dan Gambar 4.11 menunjukkan halaman menu makanan dan
minuman yang secara khusus menampilkan semua menu yang tersedia pada Depot
Tujuh. Pelanggan dapat melakukan transaksi pemesanan menu yang diinginkan dengan
cara mengeklik tombol ‘Pesan’, maka secara otomatis pelanggan akan diarahkan pada
halaman checkout.
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4.3.3

Halaman Checkout

Gambar 4.12 Halaman Checkout
Gambar 4.12 menunjukkan halaman checkout dimana pelanggan harus
mengisikan nama pelanggan atau pembeli terlebih dahulu, lalu mengisi jumlah menu
yang dipesan. Apabila telah mengisi kedua opsi tersebut, akan terlihat berapa total harga
yang harus dibayarkan oleh pembeli dan pembeli dapat mengkonfirmasi pesanan yang
diinginkan dengan cara mengeklik tombol ‘Konfirmasi’ yang berada di bawah total dan
pembeli.
4.3.4

Halaman Backend Tabel Makanan

Gambar 4.13 Halaman Backend Tabel Makanan
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Gambar 4.13 menampilkan halaman backend tabel makanan yang digunakan
oleh admin pihak Depot Tujuh untuk mengolah data makanan berupa memasukkan,
merubah, dan menghapus data. Halaman ini memudahkan admin dalam melihat data
menu apa saja yang sudah tersimpan.
4.3.5

Halaman Fungsi Tambah Data Makanan

Gambar 4.14 Halaman Fungsi Tambah Makanan

Halaman tambah data makanan digunakan untuk membantu admin Depot Tujuh
dalam memasukkan menu makanan baru yang hendak ditambahkan dalam Database.
Sebelum menambahkan data, admin perlu memasukkan nama makanan, harga
makanan, dan gambar makanan, setelah itu admin mengeklik tombol ‘Tambah’ untuk
menyimpan data ke dalam Database.
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4.3.6

Halaman Fungsi Ubah Data Makanan

Gambar 4.15 Halaman Fungsi Ubah Data Makanan
Halaman ubah data makanan digunakan untuk membantu admin Depot Tujuh
dalam mengubah menu makanan dalam Database. Sebelum menyimpan data, admin
perlu merubah nama makanan, harga makanan, dan gambar makanan sesuai dengan
kebutuhan, setelah itu admin mengeklik tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan data yang
telah dirubah dan disimpan ke dalam Database.
4.3.7

Halaman Fungsi Hapus Data Makanan

Gambar 4.16 Halaman Fungsi Hapus Data Makanan
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Halaman fungsi hapus data makanan ini digunakan untuk admin dalam
menghapus data makanan yang diinginkan dari Database. Admin dapat menghapus data
makanan yang diinginkan dengan cara mengeklik link ‘Hapus’ pada kolom Aksi, maka
kemudian data makanan akan otomatis terhapus dari keseluruhan data makanan.
4.3.8

Halaman Backend Tabel Minuman

Gambar 4.17 Halaman Backend Tabel Minuman
Gambar 4.17 menampilkan halaman backend tabel minuman yang digunakan
oleh admin pihak Depot Tujuh untuk mengolah data minuman berupa memasukkan,
merubah, dan menghapus data. Halaman ini memudahkan admin dalam melihat data
menu apa saja yang sudah tersimpan.
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4.3.9

Halaman Fungsi Tambah Data Minuman

Gambar 4.18 Halaman Tambah Data Minuman
Halaman tambah data minuman digunakan untuk membantu admin Depot Tujuh
dalam memasukkan menu minuman baru yang hendak ditambahkan dalam Database.
Sebelum menambahkan data, admin perlu memasukkan nama minuman, harga
minuman, dan gambar minuman, setelah itu admin mengeklik tombol ‘Tambah’ untuk
menyimpan data ke dalam Database.
4.3.10 Halaman Fungsi Ubah Data Minuman

Gambar 4.19 Halaman Fungsi Ubah Data Minuman
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Halaman fungsi ubah data minuman digunakan untuk membantu admin Depot
Tujuh dalam mengubah menu minuman dalam Database. Sebelum menyimpan data,
admin perlu merubah nama minuman, harga minuman, dan gambar minuman sesuai
dengan kebutuhan, setelah itu admin mengeklik tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan
data yang telah dirubah dan disimpan ke dalam Database.
4.3.11 Halaman Fungsi Hapus Data Minuman

Gambar 4.20 Halaman Fungsi Hapus Data Minuman
Halaman fungsi hapus data minuman ini digunakan untuk admin dalam
menghapus data minuman yang diinginkan dari Database. Admin dapat menghapus
data minuman yang diinginkan dengan cara mengeklik link ‘Hapus’ pada kolom Aksi,
maka kemudian data minuman akan otomatis terhapus dari keseluruhan data minuman.
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4.3.12 Halaman Backend Data Transaksi

Gambar 4.21 Halaman Backend Data Transaksi
Halaman backend data transaksi menampilkan data-data transaksi dari penjualan
yang telah dilakukan. Halaman ini menampilkan id transaksi, tanggal transaksi, waktu
pesan, nama menu, harga per menu, jumlah penjualan, total harga, nama pembeli, dan
waktu ambil. Berdasarkan pencatatan yang telah dilakukan, pada halaman ini admin
dapat mengetahui berapa besar pendapatan yang dihasilkan dari seluruh transaksi yang
sudah tercatat dan tersimpan dalam Database. Admin juga dapat melakukan
penghapusan data transaksi dengan cara mengeklik link ‘Hapus’ pada kolom Aksi, maka
selanjutnya data yang dipilih untuk dihapus akan hilang dari daftar transaksi.
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4.3.13 Penyimpanan Transaksi Pada Database

Gambar 4. 22 Penyimpanan Transaksi Pada Database
Pelanggan yang telah mengonfirmasi transaksi pemesanan makanan atau
minuman dari web browser, maka secara otomatis data transaksi tersebut disimpan
dalam Database dan dapat dilihat oleh admin pada backend khusus admin sebagai
informasi bahwa ada pelanggan yang memesan menu baru.
4.3.14 Penyimpanan Data Makanan dan Minuman Pada Database

Gambar 4. 23 Penyimpanan Data Makanan Pada Database
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Gambar 4. 24 Penyimpanan Data Minuman Pada Database
Data makanan dan data minuman di gambar 4.23 dan gambar 4.24 adalah datadata menu yang disediakan oleh Depot Tujuh. Admin menambahkan data makanan dan
data minuman melalui backend admin yang kemudian secara otomatis tersimpan juga
pada database dan ditampilkan pada halaman awal landing page.
4.3.15 Penyimpanan Hasil Transaksi Depot Tujuh

Gambar 4. 25 Penyimpanan Hasil Transaksi Depot Tujuh
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Gambar 4. 26 Penyimpanan Hasil Transaksi Depot Tujuh

Gambar 4. 27 Penyimpanan Hasil Transaksi Depot Tujuh
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Gambar 4. 28 Penyimpanan Hasil Transaksi Depot Tujuh

Gambar 4. 29 Penyimpanan Hasil Transaksi Depot Tujuh
Berdasarkan hasil dari Depot Tujuh pengimplementasian aplikasi selama lima
hari adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.25 – 4.29. Pelanggan yang
melakukan transaksi pemesanan online adalah sebanyak 40 orang dari 100 orang
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pelanggan selama lima hari. Sementara pelanggan yang masih datang secara langsung
dan tidak melakukan transaksi pemesanan secara online masih dilakukan pencatatan
secara manual yang disimpan oleh pihak Depot Tujuh.
4.4

Pengujian (Testing)
Testing adalah tahap terakhir setelah dilakukannya tahap pengkodean.

Berdasarkan pengkodean yang telah dibuat, dilakukan pengujian terhadap sistem yang
dibuat apakah sistem sudah berfungsi sesuai dengan apa yang telah direncanakan
sebelumnya. Pengujian dilakukan dengan mendemokan kepada pihak yang terkait
dimana sistem diuji dan digunakan sesuai dengan fungsional yang terkandung di
dalamnya.

BAB V
PENUTUP

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan permasalahan yang telah dianalisis pada UMKM Depot Tujuh,

maka dilakukan pembuatan ‘Rancang Bangun Aplikasi Landing Page Berbasis
Website’ dengan menggunakan Java Script sebagai framework dan PHP sebagai
bahasa pemrograman. Proses transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan
serta perhitungan total pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan disimpan
langsung ke dalam Database. Proses memasukkan data makanan dan minuman yang
dilakukan oleh admin Depot Tujuh ditambahkan secara langsung melalui backend
admin yang kemudian ditampilkan pada landing page. Hasil dari pembuatan aplikasi
landing page telah diuji serta dikoreksi dan telah dinyatakan sesuai dengan sistem yang
diharapkan.
5.2

Saran
Berdasarkan hasil Rancang Bangun Aplikasi Landing Page Berbasis Website

yang dibuat diharapkan dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi, di antaranya
adalah sebagai berikut.
1. Aplikasi dapat dikembangkan menjadi sistem website yang lebih besar
mencakup hal-hal dalam penjualan yang lebih lengkap.
2. Design antarmuka yang saat ini telah dibuat dapat dikembangkan menjadi lebih
menarik dan dinamis.
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