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ABSTRAK 

 

Toko Pertanian Puji Buluh Madiun merupakan toko yang bergerak di 

bidang penjualan alat dan produk pertanian. Dalam melakukan proses bisnisnya 

Toko Pertanian Puji Buluh Madiun masih melakukan penjualan produk pertanian 

secara konvensional (offline) yaitu jika pelanggan ingin melakukan pembelian 

produk atau hanya sekedar melihat produk diharuskan untuk datang langsung ke 

toko yang tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama. Pelanggan juga kesulitan 

dalam mendapatkan informasi tentang berbagai produk yang dijual oleh toko. 

Dari permasalahan diatas, Toko Pertanian Puji Buluh Madiun 

membutuhkan sebuah aplikasi untuk mempermudah dalam menjalankan proses 

bisnisnya. Aplikasi yang digunakan pada Toko ini menggunakan Website dengan 

Framework Laravel supaya dalam proses pembuatannya lebih mudah di kerjakan. 

Selain itu, supaya proyek bisa tepat waktu dalam proses pengerjaannya, proyek ini 

menggunakan metode Software Development Life Cycle. 

Berdasarkan uji coba yang sudah dilakukan, aplikasi ini mampu membantu 

pihak toko dalam melakukan proses penjualan produk. Aplikasi ini mampu dalam 

mendata pelanggan, menampilkan produk, dan melakukan transaksi produk.  

 

Kata kunci : Website, Aplikasi Penjualan, Laravel, Software Development Life 

Cycle.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem Informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang berisi 

himpunan yang terintegrasi dari komponen-komponen terkomputerisasi yang 

memiliki tujuan mengumpulkan data, memproses data, dan menghasilkan sebuah 

informasi untuk pengguna. Dikarenakan perkembangan teknologi saat ini yang 

sangat pesat, maka jika perusahaan ingin maju dan berkembang diperlukan adanya 

sebuah kebutuhan informasi yang cepat dan akurat. Oleh sebab itu, sistem informasi 

menjadi sangat penting untuk membantu dalam kemudahan bekerja dan telah 

menjadi kebutuhan utama untuk memperoleh informasi yang cepat dan akurat 

dalam suatu perusahaan untuk menjalankan proses bisnisnya agar terus maju dan 

berkembang. 

Toko Pertanian Puji Buluh Madiun sendiri merupakan sebuah usaha toko 

yang bergerak dibidang pertanian. Produk yang dijual di Toko Pertanian Puji Buluh 

Madiun terdiri dari bibit pertanian, alat–alat pertanian, pestisida, nutrisi untuk 

tanaman dan lain - lain. Proses bisnis yang terdapat dalam Toko Pertanian Puji 

Buluh Madiun meliputi penjualan produk, pengadaan produk, dan penyimpanan 

produk. 

Dalam melakukan proses bisnisnya Toko Pertanian Puji Buluh Madiun 

masih melakukan penjualan produk pertanian secara konvensional (offline) yaitu 

jika pelanggan ingin melakukan pembelian produk atau hanya sekedar melihat 

produk diharuskan untuk datang langsung ke toko yang tentu saja memerlukan 
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waktu yang cukup lama. Pelanggan juga kesulitan dalam mendapatkan informasi 

tentang berbagai produk yang dijual oleh toko. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memberikan sebuah 

penyelesaian masalah yaitu dengan membuat aplikasi penjualan berbasis website 

untuk mempermudah proses penjualan pada Toko Pertanian Puji Buluh dan aplikasi 

ini juga dapat digunakan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk, agar 

pelanggan dapat dengan mudah melihat dan melakukan transaksi terhadap produk 

yang diperlukan dengan cepat. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari hasil latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan 

masalah bagaimana merancang bangun aplikasi penjualan berbasis website pada 

Toko Pertanian Puji Buluh Madiun. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan Perumusan Masalah diatas maka batasan masalah dalam 

membuat aplikasi ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dibuat hanya berupa front end penjualan. 

2. Aplikasi tidak mencakup proses verifikasi pembayaran. 

3. Aplikasi tidak mencakup proses pengiriman barang. 

 
1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

dilakukannya kerja praktik ini adalah dapat menghasilkan website Toko Pertanian 

Puji Buluh Madiun yang dilengkapi dengan fitur penjualan. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya aplikasi ini bagi Toko Pertanian 

Puji Buluh Madiun adalah sebagai berikut: 

1. Mempermudah proses penjualan pada Toko Pertanian Puji Buluh. 

2. Mempermudah konsumen mendapatkan informasi tentang produk yang ada di 

Toko Pertanian Puji Buluh. 

3. Mempermudah dalam mengelola data konsumen. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1 Identitas Instansi 

Nama Instansi 

Nama Penyelia 

: 

: 

Toko Pertanian Puji Buluh Madiun 

Puji Giri Praptono, S.P. 

Alamat : Dusun Buluh RT 11 RW 02 Desa Krandegan Kec. 

Kebonsari Kab.Madiun Jawa Timur 63173 

No. Telepon : +62 822-4404-3499 

Website : - 

Email : Pujipertanian@gmail.com 

 
2.2 Sejarah Singkat Toko 

Dari Wawancara yang telah dilakukan pada Toko Pertanian Puji Buluh 

Madiun. Diketahui bahwa Toko Pertanian Puji Buluh Madiun berdiri pertama kali 

pada tahun 2012 di Dusun Binowo, Kec Kebonsari Madiun, dengan modal awal 10 

juta dan masih sewa tempat. Pada tahun 2014 toko dimasuki pencuri, semua asset 

habis. Untuk mengawali usaha lagi, dapat titipan barang dari beberapa toko 

pertanian yang lebih besar di Ponorogo. Pada tahun 2016 awal lokasi toko yang 

awalnya berlokasi di Dusun Binowo, Kec Kebonsari berpindah ke samping rumah 

di daerah Dusun Buluh RT 11 RW 02 Desa Krandegan Kec. Kebonsari Kab. 

Madiun. Produk–produk yang dijual sendiri masih sama dengan saat toko pertama 

kali berlokasi di Dusun Binowo, Kec. Kebonsari. 

mailto:Pujipertanian@gmail.com
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Gambar 2.1 Toko Pertanian 

 

 

Gambar 2.2 Lokasi Toko Pertanian Puji Buluh 

 
Pada Gambar 2.2 Memiliki simbol berwarna merah yang menandakan 

lokasi dari CV Toko Pertanian Puji Buluh Madiun. Adapun informasi lengkap 

sebagai berikut: 

Alamat : Dusun Buluh RT 11 RW 02 Desa Krandegan 

Kec. Kebonsari Kab.Madiun Jawa Timur 63173 
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No. Telepon : +62 822-4404-3499 

Jam Buka : 06.00 – 17.30 WIB 

 
2.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu keterangan yang menunjukkan tugas dari 

masing-masing bagian yang di dalam struktur organisasi terdapat orang-orang yang 

menggerakkan baik langsung maupun tidak langsung. Tanpa struktur organisasi, 

instansi atau perusahaan tidak akan mencapai tujuan yang direncanakan. Struktur 

organisasi pada Toko Pertanian Puji Buluh dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah 

ini. 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi 

 
2.4 Deskripsi Tugas 

Berdasarkan struktur organisasi Gambar 2.3 diatas maka dapat dibuat 

deskripsi tugas dari masing–masing entitas sebagai berikut: 

a. Pemilik Toko: Menetapkan prosedur kegiatan toko serta mengawasi dan 

mengkoordinir kegiatan – kegiatan yang ada di dalam toko (sebagai 

penanggung jawab toko) 

b. Kasir: Bertugas melayani pelanggan dalam melakukan transaksi penjualan 

pada toko dan melakukan perhitungan pada perincian transaksi penjualan. 
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c. Bagian Manajemen: Bertugas untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran 

keuangan toko dan mengalokasikan dana. 

d. Bagian Order Barang: Bertugas dalam melakukan pemasokan stok barang 

masuk dan barang keluar. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Rancang Bangun 

Perancangan adalah langkah pertama dalam fase pengembangan rekayasa 

produk atau sistem. Perancangan itu adalah proses penerapan berbagai teknik dan 

prinsip yang bertujuan untuk mendefinisikan sebuah peralatan, satu proses atau satu 

sistem secara detail yang membolehkan dilakukan realisasi fisik (Pressman R. S., 

2012). Sedangkan, bangun adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun 

mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan 

maupun sebagian (Pressman R. S., 2012).  

Jadi dapat disimpulkan bahwa rancang bangun merupakan gambaran, 

perencanaan, dan pengaturan yang terdiri dari beberapa elemen yang terpisah ke 

dalam suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian rancang bangun adalah kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk perangkat lunak dan menciptakan 

suatu sistem.  

 
3.2 Pengertian Penjualan 

Penjualan merupakan suatu fungsi dari pemasaran yang penting dan sangat 

menentukan bagi perusahaan atau instansi dalam mencapai tujuan yaitu 

memperoleh laba untuk kelangsungan hidup perusahaan tersebut (Rizal & Misriati, 

2018). Menurut (Dharmmesta, 2014), penjualan merupakan suatu proses pertukaran 

barang atau jasa antara penjual dan pembeli.  

Berdasarkan pengertian tersebut, penjualan merupakan sebuah transaksi 

yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Transaksi yang dilakukan dapat berupa 



9 

 

barang atau jasa sehingga dapat memberikan pendapatan atau keuntungan bagi 

penjual. 

 
3.3 Website 

Website adalah kumpulan dari halaman-halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi teks, gambar, animasi, dan suara. Tampilan-tampilan 

tersebut membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dan kemudian 

masing-masing di hubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (Bekti, 2015). 

Menurut (Rahmadi, 2013), website merupakan kumpulan sejumlah 

halaman web yang memiliki topik dan saling berhubungan. Website terkadang 

disertai juga dengan berkas gambar, video, maupun jenis berkas lainnya. 

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan website adalah 

kumpulan halaman web yang mengandung informasi yang memiliki topik yang 

saling terkait. Website juga merupakan kumpulan halaman-halaman yang dapat 

menampilkan gambar, teks, video, animasi dan suara yang masing-masing 

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. 

 
3.4 Laravel 

Laravel merupakan sebuah framework berbasis PHP yang bersifat open 

source. Framework Laravel adalah salah satu framework yang banyak digunakan 

oleh para programmer. Laravel menggunakan konsep model-view-controller dan 

dibawah oleh sebuah lisensi yaitu MIT Lisence yang menggunakan Github sebagai 

tempat berbagai kode dalam menjalankannya (Mediana & Nurhidayat, 2018).  

Jadi, Laravel adalah pengembangan website berbasis MVC yang 

dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak. Dalam pembuatan aplikasi 
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website pada Toko Pertanian Puji Buluh Madiun ini nantinya akan menggunakan 

framework Laravel sehingga dapat memudahkan dalam pembuatan aplikasi. 

 
3.5 PhpMyAdmin 

PhpMyAdmin adalah sebuah software berbasis pemrograman PHP yang 

dipergunakan sebagai administrator MySQL 18 melalui browser (web) yang 

digunakan untuk manajemen database. PhpMyAdmin mendukung berbagai 

aktivitas MySQL seperti pengelolaan data, tabel, relasi antar tabel, dan lain 

sebagainya (Rahman, 2013). 

PhpMyAdmin berfungsi sebagai salah satu aplikasi untuk mengelola 

database yang bersifat open source berbasis web. Menurut (Sibero, 2013), 

PhpMyAdmin adalah aplikasi web yang dibuat oleh phpmyadmin.net yang 

digunakan untuk administrasi database MySQL. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa PhpMyAdmin 

merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk manajemen database. 

PhpMyAdmin dapat diakses melalui browser (web) untuk mengontrol data dan isi 

web yang akan ditampilkan dalam sebuah website yang dibuat tanpa harus 

menggunakan perintah (command) SQL. 

 
3.6 Software Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut (Widharma, 2017) System Development Life Cycle (SDLC) 

merupakan siklus dalam pengembangan sebuah sistem yang berfungsi untuk 

menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah yang secara garis 

besar terdiri dari lima bagian yaitu analisis, desain, implementasi, pengujian, dan 

pemeliharaan. Dengan menggunakan metode SDLC bisa membantu dalam 
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membuat aplikasi Penjualan pada Toko Pertanian Puji Buluh Madiun karena SDLC 

ini dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pembuatan aplikasi mulai dari 

estimasi dan penjadwalan proyek. 

 

 

 Gambar 3.1  System Development Life Cycle (SDLC)  

  
Alur dari System Development Life Cycle (SDLC) dimulai dengan 

menganalisa proses bisnis yang ada pada Toko Pertanian Puji Buluh Madiun. 

Analisa ini meliputi Analisa sistem, Analisa kebutuhan pengguna, Analisa 

kebutuhan data. 

Tahap kedua dari System Development Life Cycle (SDLC) yaitu melakukan 

desain, desain ini meliputi desain database dan desain User Interface. Desain 

database dan desain User interface ini nantinya dijadikan acuan dalam pembuatan 

program aplikasi Penjualan  pada Toko Pertanian Puji Buluh. 
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Masuk ke tahap tiga dari System Development Life Cycle (SDLC) yaitu 

tahap implementasi. Tahap ini merupakan tahapan apa yang sudah dibuat ditahap 

desain akan diimplementasikan ke dalam program dan hasil dari implementasi ini 

yaitu sebuah aplikasi Penjualan pada Toko Pertanian Puji Buluh. 

Pada tahap keempat dari System Development Life Cycle (SDLC) yaitu 

tahap pengujian, ditahap ini akan diuji apakah aplikasi yang sudah dibuat sesuai 

dengan yang sudah dibuat apa belum dan aplikasi tersebut bisa digunakan dengan 

normal apa tidak. 

Kemudian masuk ke tahap terakhir dari System Development Life Cycle 

(SDLC) yaitu tahap pemeliharaan. Ditahap ini aplikasi yang sudah dibuat nantinya 

akan di perhatikan agar aplikasi tersebut tidak mengalami masalah ketika 

digunakan. 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERAAN 

 

4.1 Perancangan 

Pada pelaksanaan yang telah dilakukan pada Toko Pertanian Puji Buluh 

yang berlokasi di Dusun Buluh RT 11 RW 02 Desa Krandegan, Kecamatan. 

Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sebelum masuk ke dalam penulis 

berkonsultasi dengan penyelia yang ada di instansi tersebut dan kemudian penyelia 

memberikan sebuah permasalahan yang terjadi pada instansi tersebut yang 

membutuhkan tenaga kerja dari orang yang memiliki pengalaman pada sistem 

informasi, yaitu dalam melakukan pembuatan sebuah aplikasi berbasis desktop 

yaitu aplikasi yang nanti akan bisa mempermudah penjualan dan juga sebagai 

sarana memperluas pemasaran produk yang ada pada Toko Pertanian Puji Buluh. 

 
4.2 Analisis 

Analisis sistem merupakan tahapan awal dalam merancang suatu sistem. 

Dengan adanya analisis dan pengelolaan sistem yang baik diharapkan dapat 

menghasilkan kinerja sistem yang sesuai dengan kebutuhan instansi, sehingga dapat 

menyelesaikan permasalahan yang ada dengan efektif dan efisien. Pada tahapan ini, 

penulis melakukan pengumpulan data, identifikasi proses bisnis, identifikasi 

masalah, identifikasi pengguna, Identifikasi data, dan identifikasi kebutuhan 

fungsional. Proses analisis sistem tersebut akan dijelaskan pada sub bab dibawah 

berikut. 
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4.2.1 Identifikasi Proses Bisnis 

Identifikasi proses bisnis bertujuan untuk mengetahui proses dan alur 

kegiatan penjualan yang saat ini dilakukan. Berikut flowchart proses bisnis dan alur 

penjualan pada Gambar 4.1. 

 
Proses Penjualan toko puji buluh

Pelanggan Karyawan

Ph
as

e

Start

Pelanggan Datang 
ke Toko

Pelanggan 
memilih produk

Mengecek 
ketersediaan 

barang

Tersedia

Menerima barang

Melakukan 
pembayaran

Membuat nota 
pembelian

Transaksi selesai

End

Tidak

Ya

 

Gambar 4.1 Flowchart Proses Bisnis Penjualan Toko 

 
Pada Gambar 4.1 diatas dijelaskan bahwa proses bisnis saat ini dimulai 

dari pelanggan yang harus datang ke toko, lalu pelanggan mulai mencari produk, 

kemudian karyawan mengecek ketersediaan produk yang diinginkan oleh 

pelanggan. Jika produk tidak tersedia maka karyawan akan mengarahkan pelanggan 
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untuk memilih produk lainnya, jika produk tersedia maka karyawan akan 

memberikan produk kepada pelanggan. Kemudian pelanggan melakukan 

pembayaran, lalu karyawan akan membuatkan nota pembelian. 

 
4.2.2 Identifikasi Masalah  

Setelah mendapatkan informasi proses bisnis, maka selanjutnya adalah 

melakukan identifikasi masalah, berikut tabel identifikasi masalah pada Tabel 4.1. 

 
Tabel 4.1 Identifikasi Masalah 

No Permasalahan Penyebab 
1. Ketika pelanggan ingin melakukan 

pembelian produk atau hanya 
sekedar melihat produk diharuskan 
untuk datang langsung ke toko yang 
tentu saja memerlukan waktu yang 
cukup lama. Pelanggan juga 
kesulitan dalam mendapatkan 
informasi tentang ketersediaan 
maupun tentang produk yang dijual 
pada toko. 

Penjualan produk pada toko 
pertanian puji buluh Madiun 
belum terkomputerisasi dan masih 
dilakukan secara konvensional 
(offline), toko juga tidak 
mempunyai media sebagai sarana 
untuk memperlihatkan produk 
yang dijual. 

 

4.2.3  Identifikasi Pengguna 

Berdasarkan identifikasi proses bisnis dan identifikasi masalah yang telah 

dilakukan, terdapat satu identifikasi pengguna yang teridentifikasi terlibat dalam 

proses aplikasi yaitu pelanggan. 

 
4.2.4  Identifikasi Kebutuhan Pengguna 

Pada tahap ini dilakukan untuk mendeskripsikan kegiatan atau kebutuhan 

apa saja yang akan dilakukan pengguna untuk sistem yang dirancang. Dalam hal ini 

memiliki beberapa pengguna sistem seperti pada Tabel 4.2 di bawah ini : 
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Tabel 4.2 Identifikasi Kebutuhan Pengguna 

No. Pengguna Tugas dan wewenang Kebutuhan Data 

1. Pelanggan 1. Dapat melakukan 

login dan register 

2. Dapat melakukan edit 

profile 

3. Dapat melihat data 

produk 

4. Dapat melakukan 

pemesanan 

5. Dapat melihat riwayat 

pemesanan 

1. Data pelanggan 

2. Data produk 

3. Data pemesanan 

4. Data detail 

pemesanan. 

 

4.2.5 Identifikasi Data 

 Pada tahap ini dilakukan untuk melihat data apa saja yang akan dibuat 

untuk sistemnya nanti. Berikut ini merupakan data-data yang telah teridentifikasi, 

yaitu : 

1.  Data Pelanggan 

2.  Data Produk 

3.  Data Pemesanan 

4.  Data Detail pemesanan 

 
4.2.6 Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Identifikasi kebutuhan fungsional merupakan gambaran dari proses-proses 

mengenai sistem yang berjalan pada sistem penjualan ini. Berikut beberapa 

kebutuhan fungsional, yaitu : 
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1. Fungsi Register 

Fungsi register ini digunakan untuk membuat data pelanggan. Fungsi 

register dapat dilihat pada tabel 4.3 di bawah ini. 

 
Tabel 4.3 Fungsi Register 

Nama fungsi Fungsi Register 
Pengguna Pelanggan 
Deskripsi Fungsi register ini merupakan fungsi yang bertujuan untuk 

dapat mengakses halaman home. 
Kondisi Awal Pelanggan berada pada halaman register dan memasukkan 

data-data 
Alur  Aksi Respon sistem 

 

 1. Membuka browser 
melalui url 

2. Pilih menu register 
3. Masukkan nama, email 

dan password 

1. Menampilkan halaman 
Register. 

2. Menyimpan data ke 
database 

3. Menampilkan halaman 
home website 

 

Kondisi Akhir Pengguna masuk ke halaman home. 
 

 
2. Fungsi Kelola Profile 

Fungsi kelola profile ini digunakan untuk mengubah data-data pelanggan. 

Fungsi kelola profile ini dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini. 

 
Tabel 4.4 Fungsi Kelola Profile 

Nama fungsi Fungsi Kelola Profile 
Pengguna Pelanggan 
Deskripsi Fungsi Kelola profile ini bertujuan untuk melakukan 

update data pengguna. 
Kondisi Awal Pengguna berada pada halaman home dan memilih menu 

edit profile untuk menuju halaman edit profile. 
Alur  Aksi Respon sistem 

 

 1. Pengguna memilih 
menu edit profile 

2. Melakukan edit data 
dan menekan tombol 
save. 

1. Menampilkan halaman 
edit profile 

2. Menyimpan data 
pelanggan 
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3. Menampilkan data 
profile berhasil 
diperbarui 

 

Kondisi Akhir Pengguna berhasil melakukan edit data. 
 

 
3. Fungsi Pemesanan 

Fungsi pemesanan ini digunakan untuk membuat data pemesanan. Fungsi 

pemesanan dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini. 

 
Tabel 4.5 Fungsi Pemesanan 

Nama fungsi Fungsi Pemesanan 
Pengguna Pelanggan 
Deskripsi Fungsi Pemesanan ini merupakan fungsi untuk melakukan 

pemesanan setelah memilih produk yang tersedia 
Kondisi Awal Pengguna berada pada halaman home untuk memilih 

produk dan pengguna menuju halaman detail produk. 
Alur  Aksi Respon sistem 

 

 1. Pengguna memilih 
produk. 

2. Masuk ke halaman 
detail produk 

3. Mengisi jumlah 
pesanan dan tekan 
tombol tambah 
keranjang. 

4. Menekan tombol bayar. 

1. Menampilkan halaman 
detail produk 

2. Menampilkan 
keranjang pesanan. 

3. Menyimpan data 
pemesanan. 

4. Menampilkan detail 
pemesanan 

 

Kondisi Akhir Pengguna berhasil melakukan pemesanan produk. 
 

 
4. Fungsi Riwayat Pemesanan 

Fungsi riwayat pemesanan ini digunakan untuk menampilkan data dari 

detail pemesanan. Fungsi riwayat pemesanan dapat di lihat pada tabel 4.6 di bawah 

ini. 
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Tabel 4.6 Fungsi Riwayat Pemesanan 

Nama fungsi Fungsi Riwayat pemesanan 
Pengguna Pelanggan 
Deskripsi Fungsi riwayat pemesanan ini merupakan fungsi untuk 

melihat riwayat pemesanan yang telah dilakukan 
pelanggan. 

Kondisi Awal Pelanggan berada dalam halaman home dan memilih menu 
riwayat pemesanan 

Alur  Aksi Respon sistem 
 

 1. Pengguna memilih 
menu riwayat 
pemesanan 

2. Pengguna menekan 
tombol detail pesanan 
yang diinginkan. 

1. Menampilkan 
halaman riwayat 
pemesanan 

2. Menampilkan detail 
pemesanan. 

 

Kondisi Akhir Pengguna berhasil menampilkan detail pemesanan. 
 

4.3 Merancang Sistem 

Pada proses tahapan ini merancang suatu sistem yang dimana sistem 

tersebut akan membantu proses bisnis pada Toko Pertanian Puji Buluh Madiun 

dalam melakukan proses transaksi. Untuk merancang sistem memiliki beberapa 

proses yaitu merancang system flow, merancang proses, merancang basisdata, dan 

merancang desain antar muka pengguna. 

 
4.3.1 System Flow Diagram 

System Flow adalah seluruh gambaran yang menjelaskan urutan-urutan 

prosedur yang ada di dalam sistem. System flow pada aplikasi dapat dilihat berikut 

ini : 

1. System Flow Register 

System flow register memiliki 2 entitas yaitu pelanggan dan sistem. 

Pertama jika pelanggan telah memiliki akun, pelanggan harus melakukan input 

username dan password, kemudian akan menampilkan halaman produk. Jika 
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pelanggan tidak memiliki akun, pelanggan harus melakukan register dengan 

mengisi data-data seperti nama, email, dan password. Kemudian, pelanggan akan 

diarahkan menuju halaman produk. System flow register dapat dilihat pada gambar 

4.1 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.1 System flow Register 

 
2. System flow Kelola Profile 

System flow kelola profile memiliki 2 entitas yaitu pelanggan dan sistem. 

Pada halaman edit profile, Pelanggan dapat melakukan input data-data yang 

dibutuhkan. Data-data tersebut berupa nama, alamat, no hp, email, dan password. 
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Jika edit data berhasil maka akan muncul notifikasi dan pelanggan akan kembali ke 

halaman edit profile. System flow kelola profile dapat dilihat pada gambar 4.2 di 

bawah ini. 

 

 

Gambar 4.2 System Flow Kelola Profile 

 
3. System flow Pemesanan 

System flow pemesanan produk memiliki 2 entitas yaitu pelanggan dan 

sistem. Pada halaman produk, pelanggan dapat memilih produk yang di inginkan. 

Kemudian pelanggan akan diarahkan menuju halaman detail produk. Pada halaman 

ini, pelanggan dapat melakukan input jumlah pesanan yang diinginkan dan pesanan 

akan masuk keranjang pesanan. Pada keranjang pesanan, pelanggan dapat 
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melakukan checkout barang dan sistem akan menyimpan data pemesanan. System 

flow pemesanan dapat dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.3 System Flow Pemesanan 
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4. System flow Riwayat Pemesanan 

System flow Riwayat Pemesanan produk memiliki 2 entitas yaitu 

pelanggan dan sistem. Pertama, Pelanggan memilih menu riwayat pemesanan dan 

sistem akan menampilkan menuju halaman riwayat pemesanan. Kemudian, 

pelanggan dapat memilih pesanan mana yang akan dilihat detailnya dan sistem akan 

memproses menuju halaman detail pesanan dan akan memperlihatkan rincian 

produk yang telah dipesan. System flow riwayat pemesanan dapat dilihat pada 

gambar 4.4 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.4 System flow Riwayat Pemesanan 
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4.3.2 Merancang Proses 

Pada tahapan ini terdapat beberapa gambaran context diagram, data flow 

level 0, dan data flow level 1 yang semua terkait dengan proses yang terjadi pada 

aplikasi seperti berikut ini : 

1. Context Diagram 

Berikut ini merupakan context diagram yang digunakan pada aplikasi 

penjualan pada Toko Pertanian Puji Buluh Madiun. Dalam context diagram ini 

melibatkan 2 external entity yaitu Pelanggan dan Aplikasi back-end. Context 

diagram dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4.5 Context Diagram 

 
2. Data Flow Diagram Level 0 

Data Flow Diagram (DFD) level 0 merupakan hasil decompose dari 

context diagram. Pada Data Flow Diagram level 0 ini terdapat tiga proses di 

dalamnya. DFD Level 0 dapat dilihat pada gambar 4.6 di bawah ini. 
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Gambar 4.6 DFD Level 0 

 
3. DFD Level 1 Register 

Pada DFD level 1 data register dibagi menjadi dua proses yaitu data user 

login dan register. Semua proses tersebut memiliki fungsi untuk menyimpan ke 

dalam database. DFD level 1 data register dapat dilihat pada gambar 4.7 di bawah 

ini. 

 

 

Gambar 4.7 DFD Level 1 Register 
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4. DFD Level 1 Data Pemesanan 

Pada DFD level 1 data pemesanan dibagi menjadi dua proses yaitu 

pengaturan pemesanan dan check out pesanan. DFD level 1 data pemesanan dapat 

dilihat pada gambar 4.8 di bawah ini. 

 

 

Gambar 4.8 DFD Level 1 Data Pemesanan 

 
5. DFD Level 1 Data Detail Pemesanan 

Pada DFD level 1 data detail pemesanan dibagi menjadi dua proses yaitu 

data pesanan dan pembayaran. Semua proses tersebut memiliki fungsi untuk 

menyimpan ke dalam database. DFD level 1 data pemesanan dapat dilihat pada 

gambar 4.9 dibawah ini. 

 

Gambar 4.9 DFD Level 1 Data Detail Pemesanan 
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4.3.3 Merancang Data 

Pada tahapan ini merupakan pembuatan data untuk kebutuhan aplikasi 

seperti conceptual data model, physical data model, dan struktur data. Rancangan 

data dapat di lihat berikut ini : 

a. Conceptual Data Model 

Pada gambar 4.11 dibawah ini merupakan gambaran dari Conceptual Data 

model yang digunakan di aplikasi penjualan pada Toko Pertanian Puji Buluh 

Madiun. Model struktur logis dari struktur aplikasi data CDM dibawah ini memiliki 

entity yang saling terhubung. 

 

 

Gambar 4.11 Conceptual Data Model 

 
b. Physical Data Model 

Pada gambar 4.12 dibawah ini merupakan gambaran dari Physical Data 

model yang digunakan di aplikasi penjualan pada Toko Pertanian Puji Buluh 

Madiun. Model struktur logis dari struktur aplikasi data PDM dibawah ini memiliki 

entity yang saling terhubung. 
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Gambar 4.12 Physical Data Model 

 
c. Struktur Tabel 

Struktur tabel yang dibuat berdasarkan Physical Data Model yang telah 

dibentuk. Tabel–tabel ini akan digunakan untuk aplikasi penjualan pada Toko 

Pertanian Puji Buluh Madiun sebagai berikut :  

1. Tabel User 

Primary Key : ID_User 

Foreign Key : - 

Fungsi      : Menyimpan data user 

 
Table 4.7 Tabel User 

No Nama Tipe Data Length Constraint 
1 ID_User Char 6 Primary Key 
2 Nama Varchar 255 - 
3 Email Varchar 255 - 
4 Password Varchar 255 - 
5 Alamat Varchar 255 - 
6 No.HP char 12 - 
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2. Tabel Data Produk 

Primary Key : ID_produk 

Foreign Key : - 

Fungsi     : Menyimpan semua data produk 

 
Table 4.8 Tabel Data Produk 

No Nama Tipe Data Length Constraint 
1 ID_produk Char 6 Primary Key 
2 Nama_produk Varchar 255 - 
3 Gambar Varchar 255 - 
4 Harga Integer  - 
5 Stok Integer  - 
6 keterangan varchar 255 - 

 

 
3. Tabel Pemesanan 

Primary Key : ID_Pesanan 

Foreign Key : ID_User 

Fungsi      : Menyimpan data pemesanan 

 
Table 4.9 Tabel Pemesanan 

No Nama Tipe Data Length Constraint 
1 ID_Pesanan Char 6 Primary Key 
2 ID_user Char 6 Foreign Key 
3 Tanggal Date  - 
4 Jumlah harga Integer  - 

 

 
4. Tabel Detail Pemesanan 

Primary Key : ID_detailpesanan 

Foreign Key : ID_pemesanan, ID_produk  

Fungsi      : Menyimpan data riwayat pemesanan 
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Table 4.10 Tabel Detail Pemesanan 

No Nama Tipe Data Length Constraint 
1 ID_detailpesanan Char 6 Primary Key 
2 ID_produk Char 6 Foreign Key 
3 ID_Pesanan Char 6 Foreign Key 
4 Jumlah_pesanan Integer  - 
5 Jumlah_harga Integer  - 

 

4.3.4 Rancangan Antarmuka Pengguna 

Rancangan antarmuka pengguna untuk memberikan gambaran rancangan 

dari aplikasi penjualan yang akan dibangun. Berikut adalah rancangan aplikasi 

penjualan pada Toko Pertanian Puji Buluh Madiun : 

1. Halaman Register 

Berikut ini adalah tampilan dari halaman register pada aplikasi website. 

Untuk dapat mengakses halaman home, pengguna diharuskan memasukkan email 

dan password. Rancangan dapat di lihat pada gambar 4.13 bawah ini. 

 

 

Gambar 4.13 Halaman Register 
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2. Halaman Edit Profile 

Berikut ini gambar 4.14 merupakan rancangan antarmuka pengguna dari 

tampilan halaman edit profile. Pada halaman edit profile terdapat kolom yang harus 

diisi seperti nama lengkap, email, no hp, alamat, password, dan confirm password. 

 

 

Gambar 4.14 Halaman Edit Profile 

 
3. Halaman Home 

Berikut ini gambar 4.15 merupakan rancangan antarmuka pengguna dari 

tampilan halaman home yang akan menampilkan halaman utama saat pengguna 

masuk ke aplikasi. Pada halaman home terdapat berbagai produk yang dapat dilihat. 
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Gambar 4.15 Halaman Home 

 
4. Halaman Detail Produk 

Berikut ini gambar 4.16 merupakan rancangan antarmuka pengguna dari 

tampilan halaman Detail Produk. Pada halaman detail produk terdapat rincian dari 

harga, stok, dan keterangan tentang produk. 

 

 

Gambar 4.16 Halaman Detail Produk 
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5. Halaman Pemesanan 

Berikut ini gambar 4.17 merupakan rancangan antarmuka pengguna dari 

tampilan halaman pemesanan. Pada halaman pemesanan terdapat rincian dari 

banyaknya produk yang dipesan. 

 

 

Gambar 4.17 Halaman Pemesanan 

 
6. Halaman Riwayat Pemesanan 

Berikut ini gambar 4.18 merupakan rancangan antarmuka pengguna dari 

tampilan halaman Riwayat Pemesanan. Pada halaman riwayat pemesanan terdapat 

rincian produk yang berhasil dipesan dan dapat melihat detail pemesanan. 

 

 

Gambar 4.18 Halaman Riwayat Pemesanan 
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7. Halaman Detail Pemesanan 

Berikut ini gambar 4.19 merupakan rancangan antarmuka pengguna dari 

tampilan halaman Detail Pemesanan. Pada halaman detail pemesanan terdapat 

rincian dari total harga yang harus dibayar dan tujuan pembayaran. 

 

 

Gambar 4.19 Halaman Detail Pemesanan 

 
4.4 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem merupakan suatu tahapan dalam perancangan 

perangkat lunak. Tahapan implementasi sistem dilakukan setelah proses analisa dan 

perancangan. 

 
4.4.1 Halaman Register 

Berikut ini adalah tampilan dari implementasi halaman register pada 

aplikasi website. Untuk dapat mengakses halaman home, pengguna diharuskan 

memasukkan email dan password. Dilihat pada gambar 4.20. 
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Gambar 4.20 Implementasi halaman Register 

 
4.4.2 Halaman Home 

Berikut ini adalah tampilan dari implementasi halaman home pada aplikasi 

website seperti pada gambar 4.21 dibawah ini menampilkan berbagai produk yang 

tersedia untuk dilakukan pemesanan. Terdapat juga fitur keranjang untuk melihat 

banyaknya produk yang telah kita pilih untuk dilakukan pemesanan. 

 

 

Gambar 4.21 Implementasi halaman Home 
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4.4.3 Halaman Edit Profile 

Berikut ini merupakan tampilan dari halaman edit profile seperti pada 

gambar 4.22 dibawah ini. Pelanggan dapat merubah kebutuhan data pribadi 

pelanggan seperti nama, email, no hp, alamat, serta mengganti password akun. 

 

 

Gambar 4.22 Implementasi halaman Edit Profile 

 
4.4.4 Halaman Detail Produk 

Berikut ini merupakan tampilan dari implementasi halaman detail produk 

seperti pada gambar 4.23 dibawah ini. Pada halaman ini pelanggan dapat melihat 

detail dari produk dimana terdapat nama, harga, stok, keterangan. Pelanggan juga 

dapat melakukan input banyaknya pesanan dan kemudian akan dimasukkan dalam 

keranjang. 
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Gambar 4.23 Implementasi halaman Detail Produk 

 
4.4.5 Halaman Pemesanan 

Berikut ini merupakan implementasi dari halaman pemesanan seperti pada 

gambar 4.24 dibawah ini. Pada halaman ini terdapat banyaknya produk yang kita 

masukkan ke dalam keranjang. Pada halaman ini juga terdapat rincian dari produk 

yaitu berupa gambar, nama produk, jumlah pesanan, harga, dan total harga. 

 

 

Gambar 4.24 Implementasi halaman Pemesanan 
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4.4.6 Halaman Riwayat Pemesanan 

Berikut merupakan implementasi dari halaman riwayat pemesanan seperti 

pada gambar 4.25 dibawah ini. Pada halaman ini terdapat tanggal pemesanan, status 

dan jumlah harga. Terdapat juga tombol detail untuk menuju halaman detail 

pemesanan. 

 

 

Gambar 4.25 Implementasi halaman Riwayat Pemesanan 

 
4.4.7 Halaman Detail Pemesanan 

Berikut merupakan implementasi dari detail pemesanan seperti pada 

gambar 4.26 dibawah ini. Pada halaman ini terdapat keterangan panduan untuk 

melakukan pembayaran dengan melakukan transfer berdasarkan jumlah harga yang 

disertai kode unik setiap transaksi. 
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Gambar 4.26 Implementasi halaman Detail Pemesanan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis dan perancangan, serta implementasi aplikasi 

website pada Toko Pertanian Puji Buluh Madiun dapat diambil kesimpulan bahwa 

rancang bangun website Toko Pertanian Puji Buluh Madiun telah berhasil 

diselesaikan dan sudah sesuai dengan kebutuhan Toko Pertanian Puji Buluh. 

Dengan adanya Aplikasi Penjualan Pada Toko Pertanian Puji Buluh Madiun 

berbasis website dapat membantu pengguna dalam melihat produk dan melakukan 

transaksi. 

 
5.2  Saran 

Aplikasi Penjualan pada Toko Pertanian Puji Buluh Madiun yang telah 

dirancang dan dibangun oleh penulis ini tentunya masih memiliki beberapa 

kekurangan. Oleh sebab itu, disarankan adanya pengembangan pada aplikasi ini 

agar dapat menjadi aplikasi yang lebih baik lagi, seperti dengan adanya 

penambahan fitur verifikasi pembayaran serta laporan pengiriman untuk membantu 

mempermudah pelanggan maupun instansi dalam melakukan monitoring 

produknya. 
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