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ABSTRAK 

 

Sekolah Ekspor merupakan mitra program Kampus Merdeka yang 

menyelenggarakan pembelajaran ekspor di luar kampus dengan mengambil tema 

“Digital Export 2022”. Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa minimal semester 

5 dari seluruh perguruan tinggi Indonesia. Di masa pandemi Covid-19, eksportir 

menjadi salah satu orientasi karier yang menantang generasi muda. Namun, perlu 

disadari bahwa menjadi eksportir muda tidak bisa didapatkan secara instan.  

Akhir - akhir ini banyak sekali UMKM di Jawa Timur yang terdampak 

pandemi Covid-19 sehingga banyak UMKM yang mengalami kerugian bahkan 

tutup usaha. Untuk mencari informasi mengenai UMKM pihak eksportir harus 

mendatanginya satu persatu dan perlu melakukan wawancara mengenai produk 

ekspor dari pihak UMKM.  

Dilakukannya perancangan aplikasi ini diharapkan membantu eksportir 

untuk mencari produk ekspor dari sebuah UMKM. Untuk mengurangi biaya 

akomodasi yang digunakan saat mencari UMKM yang memiliki produk ekspor, 

dibuatlah Rancang Bangun Website Katalog Produk Ekspor yang mengusung 

konsep web direktori yang memiliki fitur profil singkat UMKM, nama, alamat, 

produk ekspor yang dimiliki, jumlah yang dapat diproduksi atau diekspor, kontak, 

foto produk, jumlah disukai dari pengunjung website dan membuat perjanjian untuk 

dilakukannya ekspor atau penggalian informasi lebih lanjut dengan tujuan 

pemasaran.  

Kata kunci  :  Website, ekspor,  umkm,  direktori
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah Ekspor merupakan mitra program Kampus Merdeka yang 

menyelenggarakan pembelajaran ekspor di luar kampus dengan mengambil tema 

“Digital Export 2022”. Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa minimal semester 

5 dari seluruh perguruan tinggi Indonesia. Di masa pandemi Covid-19, eksportir 

menjadi salah satu orientasi karier yang menantang untuk generasi muda. Namun, 

perlu disadari bahwa menjadi eksportir muda tidak bisa didapatkan secara instan. 

Eksportir muda perlu memiliki komitmen, pengetahuan, etos bisnis, keterampilan 

yang mumpuni, dan menguasai teknologi digital di era perdagangan yang serba 

online. Program “Digital Export 2022” yang diadakan oleh Sekolah Ekspor 

merupakan jembatan bagi mahasiswa untuk menjadi eksportir muda dengan 

membudidayakan teknologi digital. 

Pandemi Covid-19 merupakan salah satu hal yang membuat masyarakat 

Indonesia merasa khawatir akan ekonomi yang mereka hadapi khususnya bagi para 

pelaku usaha UMKM di Jawa Timur. Akhir - akhir ini banyak sekali UMKM di 

Jawa Timur yang terdampak akibat pandemi Covid-19 sehingga banyak UMKM 

yang mengalami kerugian bahkan tutup usaha. Padahal, para pelaku UMKM 

memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

bangsa. Tidak hanya di negara - negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga 

di negara-negara yang sudah dikategorikan maju seperti di negara Eropa, Jepang, 

Korea, dan Amerika Serikat. Di Indonesia khususnya Jawa Timur, peran UMKM 
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sangat penting terutama sebagai sarana ketersediaan lapangan kerja bagi jumlah 

penduduk di atas 39 juta penduduk. 

Dalam mencari produk ekspor tentunya harus mengetahui nama, alamat, 

dan kontak dari sebuah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang 

membuat produk ekspor. Selain itu, juga harus mengetahui kapasitas produksi dari 

UMKM tersebut. Saat ini, untuk mencari informasi mengenai UMKM pihak 

pembeli/eksportir harus mendatanginya satu persatu dan perlu melakukan 

wawancara mengenai produk ekspor dari pihak UMKM. Selanjutnya jika produk 

ekspor tersebut memenuhi syarat untuk dilakukannya sebuah ekspor dan terdapat 

pembeli yang berminat, eksportir dapat melakukan ekspor produk dari UMKM 

tersebut. Dilakukannya perancangan aplikasi ini diharapkan dapat membantu 

eksportir untuk mencari produk ekspor dari sebuah UMKM dan dapat melihat 

informasi lengkap dari UMKM tersebut. Aplikasi ini nantinya berisi informasi 

mengenai sebuah UMKM yang memiliki produk untuk diekspor dan dengan adanya 

aplikasi ini eksportir tak perlu mendatangi UMKM satu persatu. 

Saat mencari UMKM yang memiliki produk untuk diekspor pihak 

pembeli/eksportir harus melihat kualitas produksi dan mendatangi tempat UMKM 

tersebut agar mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai produk dan profil 

UMKM itu sendiri. Mendatangi tempat UMKM satu persatu dan tidak pasti apakah 

produknya bisa diekspor dapat memakan biaya akomodasi yang tinggi, diharapkan 

kegiatan tersebut dapat dilakukan secara online dan tidak perlu datang ke tempat 

UMKM. 

Oleh karena itu, untuk mengurangi biaya akomodasi yang digunakan saat 

mencari UMKM yang memiliki produk ekspor, dibuatlah Rancang Bangun Website 
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Katalog Produk Ekspor yang memiliki fitur profil singkat UMKM, nama, alamat, 

produk ekspor yang dimiliki, jumlah yang dapat diproduksi atau diekspor, kontak, 

foto produk, jumlah disukai dari pengunjung website dan membuat perjanjian untuk 

dilakukannya ekspor atau penggalian informasi lebih lanjut dengan tujuan 

pemasaran. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berikut ini rumusan masalah pada kerja praktik pembuatan Website 

Katalog Produk Ekspor:  

1. Bagaimana mendapatakan informasi terkait UMKM dan produknya dengan 

lebih mudah? 

2. Bagaimana agar dapat menghasilkan website katalog ekspor yang mudah 

digunakan oleh pihak UMKM atau pihak eksportir? 

3. Bagaimana cara menyampaikan informasi terkait produk ekspor agar lebih 

menarik pada website katalog produk ekspor. 

  
1.3 Batasan Masalah 

Batasan Masalah yang digunakan untuk memberi batasan dalam kegiatan 

Kerja Praktik ini sebagai berikut: 

1. Website yang dibuat untuk UMKM yang memiliki produk untuk diekspor. 

2. Website yang dibuat tidak dapat melakukan transaksi. 

3. Website ini berisi informasi mengenai UMKM dan produk yang 

dipasarkan/berpotensi untuk diekspor. 
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1.4 Tujuan  

Tujuan kerja praktik ini adalah merancang Website Katalog Produk Ekspor 

untuk mencari informasi mengenai UMKM yang memiliki produk berpotensi untuk 

dilakukannya sebuah ekspor. 

 
1.5 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Website Katalog Produk 

Ekspor adalah sebagai berikut:  

1. Pemasaran produk UMKM menjadi lebih mudah 

2. UMKM yang memiliki produk berpotensi ekspor lebih mudah mendapatkan 

eksportir  

3. Biaya akomodasi yang digunakan untuk mencari produk UMKM menjadi lebih 

minim. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

Yayasan Sekolah Ekspor Nasional adalah Lembaga Pelatihan Ekspor 

Mandiri yang memiliki Visi dan Misi. Sesuai dengan cita-cita mencetak seratus ribu 

eksportir baru masa depan Indonesia sekaligus untuk mengajak generasi muda 

Indonesia berwawasan global. 

 

 

Gambar 2. 1 Logo Sekolah Ekspor 

Yayasan Sekolah Ekspor Nasional berdiri tahun 2020 yang berlokasi di 

SMESCO Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto No Kav 94, Jakarta 12780 dan 

Plaza De Espana Jalan Kalimantan No 27, Kota Tangerang 15139, Provinsi Banten. 

Yayasan ini memiliki pegawai kurang lebih 50 karyawan. Sekolah Ekspor 

membantu kalangan muda untuk melakukan ekspor dengan memberikan 

pembelajaran dan praktikum. Program dari Sekolah Ekspor merupakan jembatan 

bagi mahasiswa untuk menjadi eksportir muda dengan membudidayakan teknologi 

digital.  

 
 



6 
 

 
 

 

Gambar 2. 2 Alamat Sekolah Ekspor 

2.2 Identitas Perusahaan 

Nama Instansi : Yayasan Sekolah Ekspor Nasional 

Alamat  : Jl. Gatot Subroto No. Kav. 94, RT. 11/RW. 03, Pancoran, 

Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 12780 

No. Telepon : (+62) 81510410600 

Email  : halo@sekolahekspor.com 

 
2.3 Visi Perusahaan  

Yayasan Sekolah Ekspor Nasional memiliki visi sebagai berikut : 

1. Menyediakan sarana pembelajaran holistic praktis 

2. Menyediakan sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman di pasar lokal dan 

global yang berorientasi pada pengembangan ekspor 

3. Membangun jejaring usaha bisnis di dalam maupun luar negeri  

 
 



7 
 

 
 

2.4 Misi Perusahaan 

Untuk mewujudkan visi yang dituju, Yayasan Sekolah Ekspor Nasional 

memiliki 2 misi untuk mewujudkan visi tersebut, antara lain :  

1. Menumbuhkembangkam eksportir baru khususnya para UKM, kalangan 

perguruan tinggi, dan generasi muda. 

2. Berkontribusi pada pembangunan perekonomian nasional melalui peningkatan 

penerimaan devisa dan membangun kewirausahaan global dikalangan UKM 

dan generasi muda. 

 
2.5 Struktur Organisasi 

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Yayasan Sekolah Ekspor 

Nasional. 

 

 

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Sekolah Ekspor 

Pengertian struktur organisasi adalah pola-pola tugas dan hubungan 

digambarkan dalam bentuk skema organisasi atau organigram, yaitu suatu lukisan 
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grafis yang menjelaskan berbagai hubungan organisatoris, baik vertikal maupun 

horizontal, antar bagian maupun antar individu. Dengan kata lain organigram 

memberikan gambaran tentang struktur personalia, yakni penerapan individu pada 

posisi-posisi yang ada dalam suatu organisasi. Hal ini dimaksudkan siapa yang 

memegang tampuk pimpinan dan kepada siapa tugas, wewenang, tanggung jawab 

serta posisi diberikan (Al & Barru, 2019). 

Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi yang ada di Sekolah 

Ekspor. Berikut ini adalah tugas dan peran yang dilakukan pada struktur organisasi 

yang ada di sekolah ekspor : 

1. Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk 

memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau 

tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid 

yang menerima pelajaran. Dengan ini Kepala Sekolah dapat disebut sebagai 

pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan menajemen satuan 

pendidikan yang dipimpinnya. 

2. Direktur Sekolah Ekspor 

Tugas pokok dari direktur sekolah ekspor adalah sebagai koordinator, 

komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam 

menjalankan dan memimpin sekolah ekspor. 

3. Koordinator Pengembangan Materi 

Memiliki tugas yaitu menyampaikan materi kepada mahasiswa yang ada di 

sekolah ekspor. 
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4. Koordinator Lapangan 

Koordinator Lapangan bertanggungjawab penuh terhadap segala hal yang 

berhubungan dengan operasional sekolah ekspor di lapangan dan membuat 

rencana dan realisasi kegiatan pembelajaran setiap hari. 

Koordinator lapangan dibagi menjadi beberapa divisi yaitu : 

a. Hubungan Mentor 

Menghubungi dan berkoordinasi dengan para mentor yang ada di sekolah 

ekspor. 

b. Hubungan Kemahasiswaan 

Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mahasiswa yangmengikuti 

sekolah ekspor terkait kendala yang dialami atau pertanyaan – pertanyaan 

seputar sekolah ekspor. 

c. Hubungan Eksternal 

Bertanggung jawab kepada lembaga kampus para peserta yang mengikuti 

program di sekolah ekspor. 

5. Koordinator Manajemen Learning System 

Memiliki tugas mengurusi website Sekolah Ekspor dan juga membuat website 

SELS yang diperuntukkan bagi mahasiswa. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Yayasan 

Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan 

menjelaskan bahwa Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan 

yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang 

sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Menurut 

(Subekti, 1980), Yayasan merupakan badan hukum di bawah pimpinan suatu badan 

pengurus dengan tujuan sosial dan tujuan tertentu yang legal. Yayasan merupakan 

badan yang menjalankan usaha baik dalam usaha nonkomersial maupun komersial.  

Menurut pandangan para ahli, Yayasan adalah: 

a. Menurut (Khristine S.T., 2002), Yayasan merupakan suatu badan hukum yang 

melakukan kegiatan dalam bidang sosial. 

b. Menurut (Poerwadarminta, 1958) dalam Kamus Umun Bahasa Indonesia, 

Yayasan merupakan badan ataupun Gedung yang didirikan dengan maksud dan 

tujuan yaitu mengusahakan sesuatu seperti badan hukum bermodal yang tidak 

memiliki anggota. 

c. Menurut (Bahri, 1996) dalam Kamus Umum Khusus Bidang Hukum & Politik, 

Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk memberikan bantuan 

dengan tujuan sosial. 

d. Menurut (Pramadya Puspa, 1977) dalam Kamus Hukumnya, Yayasan 

merupakan badan yang pendiriannya ditetapkan dengan akta yang disahkan 

oleh notaris, dimana aktivitasnya bergerak dalam bidang sosial 
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3.2 Ekspor 

Ekspor merupakan upaya dalam menjalankan penjualan komoditas yang 

kita miliki kepada bangsa lain atau negara asing sesuai dengan ketentuan 

pemerintah dengan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing. Selain itu, 

ekspor mencerminkan aktivitas perdagangan antarbangsa yang dapat memberikan 

dorongan dalam dinamika pertumbuhan perdagangan internasional, sehingga suatu 

negara-negara yang sedang berkembang kemungkinan untuk mencapai kemajuan 

perekonomian setaraf dengan negara-negara yang lebih maju (Benny et al., 2013). 

 
3.3 Katalog Produk 

Katalog merupakan sebuah media promosi yang dapat memberikan 

informasi mengenai segala macam produk yang dimiliki oleh perusahan yang di 

susun berdasarkan jenis, fungsi dan kategorinya (Mangifera et al., 2016). Katalog 

produk dapat membuat konsumen memiliki minat untuk melakukan pembelian. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa katalog produk dapat memberikan kemudahan 

kepada konsumen untuk menemukan produk yang diinginkan karena informasi 

mengenai produk ataupun perusahaan sudah tersimpan di dalam katalog produk dan 

hal itulah yang dapat menarik minat beli dari konsumen (Nurul Falah, 2021). 

 
3.4 Website 

Menurut (Andika, 2021), website adalah kumpulan halaman web yang 

saling terhubung dan seluruh file saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman 

dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi 

teratas dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya, setiap 

halaman di bawah homepage (child page) berisi hyperlink ke halaman lain dalam 
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web. Sedangkan menurut (Josi et al., 2017), website merupakan apa yang anda lihat 

via browser, sedangkan yang disebut web sebenarnya adalah sebuah aplikasi web, 

karena melakukan action tertentu dan membantu anda melakukan kegiatan tertentu. 

Fungsi utama dari sebuah website adalah menyampaikan informasi. 

Dengan adanya informasi, website dapat digunakan untuk mengubah pengunjung 

menjadi prospek. Untuk mengubah pengunjung situs web menjadi prospek, maka 

pengelola website dapat menyediakan formulir agar pengunjung dapat 

menyampaikan alamat email dan informasi lainnya sehingga menjadi prospek yang 

terindetifikasi. Prospek dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Beberapa 

perusahaan memiliki situs web dan menggunakan prospek untuk mengembangkan 

bisnis, menjangkau pelanggan dan audiens, dan pada akhirnya meningkatkan 

pendapatan perusahaan (Laily, 2022).  

Selain penjelasan diatas, terdapat beberapa fungsi website yang memiliki 

keunggulan dan kualitas yang berbeda sesuai dengan target pemasaran maupun 

bisnis. Berikut ini merupakan beberapa fungsi website yang dikategorikan sesuai 

dengan tujuan bisnis yaitu :  

1. Sarana informasi 

Fungsi website sebagai sarana informasi adalah untuk menyampaikan informasi 

terbaru dan menarik untuk dibaca oleh customer atau pelanggan. Pada dasarnya, 

website juga dapat dijadikan sebagai sarana edukasi, pembelajaran, tutorial, tips 

& trik, dan masih banyak lagi.  

2. Sarana blog 

Fungsi website sebagai sarana blog adalah untuk pembuatan blog, sehingga 

tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan traffic pengunjung serta 
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mengoptimalkan blog yang telah terpublikasi. Selain itu, juga dapat berfungsi 

sebagai sarana untuk meningkatkan brand perusahaan agar mendatangkan 

customer yang lebih banyak lagi. 

3. Sarana transaksi jual beli toko online / e-commerce 

Fungsi website sebagai sarana transaksi jual beli toko online / e-commerce 

adalah sebagai media untuk menampung proses transaksi jual beli online atau 

sering disebut dengan e-commerce. Dengan menggunakan website e-commerce, 

maka mampu mendatangkan lebih banyak konsumen untuk membeli produk 

atau jasa melalui website yang telah disediakan. 

 
3.5 HTML 

HTML (HyperText Markup Language) merupakan sebuah Bahasa 

pemrograman yang biasa digunakan untuk membuat sebuah halaman web yang 

kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah 

browser. HTML juga digunakan sebagai link-link antara file-file dalam situs atau 

dalam dalam computer dengan menggunakan localhost atau link yang 

menghubungkan antar situs dalam dunia internet (Nawadwipa, 2020). 

 
3.6 PHP 

PHP (Hypertesxt Pre-Processor) adalah sebuah Bahasa pemrograman 

yang digunakan dalam mengembangkan web statis maupun dinamis atau aplikasi 

website. PHP ini merupakan Bahasa scripting server-side dimana mampu 

menafsirkan script saat runtime dan biasa tertanam dalam perangkat lunak lainnya. 

Dikarenakan PHP merupakan scripting server-side maka jenis pemrograman ini 
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nantinya akan dijalankan oleh server, tidak seperti javascript yang merupakan 

client-side (Beon, 2019). 

 
3.7 XAMPP 

XAMPP merupakan sebuah software yang penamaannya diambil dari 

akronim Apache, MySQL, PHP, dan Perl. Sedangkan imbuhan huruf “X” yang 

terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross platfrom karena dapat dijalan kan 

di empat sistem operasi berbeda, seperti OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan 

Solaris. Software XAMPP pertama kali dikembangkan oleh tim proyek Bernama 

Apache Friends dan sampai saat ini sudah masuk dalam rilis versi 8.1.6 yang bisa 

didapatkan secara gratis dengan label GNU (General Public License) (Nugroho, 

2019). 

 
3.8 Laravel 

Laravel adalah sebuah framework yang menggunakan Bahasa 

pemrograman PHP (Hypertext Pre-Processor) yang biasa digunakan dalam 

pengembangan aplikasi berbasis website. Framework ini pertama kali dibuat oleh 

Taylor Otwell yang dirilis pada tanggal 9 Juni 2011. Laravel adalah sebuah 

framework yang sangat membantu para developer dalam pembuatan aplikasi karena 

memiliki berbagai fitur modern yang dapat digunakan (Mulyono, 2020). 

 
3.9 Extreme Programming 

Dalam pengembangan perangkat lunak terdapat beberapa pendekatan atau 

metode yang digunakan, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah 

Extreme Programming (XP) untuk membangun aplikasi seleksi peserta pelatihan 

kerja. Extreme Programming (XP) merupakan sebuah proses rekayasa perangkat 
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lunak yang cenderung menggunakan pendekatan berorientasi objek dan sasaran 

dari metode ini adalah tim yang dibentuk dalam skala kecil sampai medium serta 

metode ini juga sesuai jika tim dihadapkan dengan requirement yang tidak jelas 

maupun terjadi perubahan–perubahan requirement yang sangat cepat (Prabowo, 

2013).
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Pada rancang bangun website katalog produk ekspor menggunakan 

fasilitas sekolah ekspor metodologi yang digunakan adalah Extreme Programming 

(XP) dengan basis agile. Tahapan atau fase pada metode XP adalah planning, 

design, coding, dan testing. 

 
4.1 Planning (Perencanaan) 

Pada fase pertama yaitu perencanaan yang dimulai dengan mengumpulkan 

berbagai requirement dari perangkat yang akan dikembangkan. Observasi terhadap 

kebutuhan sistem bertujuan untuk mendapatkan pandangan umum mengenai proses 

bisnis dan mendapatkan gambaran umum mengenai output, fitur, dan fungsi dari 

perangkat yang akan dikembangkan. 

 
4.1.1 Analisis Permasalahan 

Dalam pembangunan website katalog produk ekspor menggunakan 

fasilitas sekolah ekspor, tahapan awal adalah melakukan observasi terhadap 

permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Sekolah Ekspor. 

A. Observasi 

Dalam proses analisis ini dilakukan dengan cara melihat dan mengamati 

proses Sekolah Ekspor dalam mencari produk ekspor. Berdasarkan hasil observasi 

tersebut, maka dapat menghasilkan permasalahan dan alternatif solusi sebagai 

berikut. 
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Tabel 4. 1 Alternatif Solusi 

Masalah Solusi 

Ketika mencari produk ekspor, 

butuh untuk mengetahui nama, 

alamat, dan kontak dari UMKM 

yang tentunya memakan waktu, 

tenaga, dan biaya. 

Merancang sebuah website 

katalog produk ekspor yang berisi 

informasi lengkap dari UMKM 

yang memiliki produk untuk 

diekspor. 

 

4.1.2 Analisis Kebutuhan 

Pada fase perencanaan, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis 

kebutuhan sistem. Tahapan ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai apa 

saja yang dapat dilakukan oleh end user terhadap website yang dibangun dan juga 

untuk membantu programmer dalam memodelkan sebuah website yang akan dibuat 

pada tahap selanjutnya. 

Analisis kebutuhan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan 

kebutuhan nonfungsional.  

 
A. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional merupakan gambaran dari proses-proses 

mengenai sistem yang berjalan pada sistem antrian pasien ini. Pada dasarnya, ada 

tiga hal yang dikerjakan sistem ini, menerima masukan, mengolah masukan dan 

mengeluarkan respon hasil pengolahan. Analisis kebutuhan fungsional dapat dilihat 

pada beberapa tabel flow of event di bawah. 
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1. Register 

Tabel 4. 2 Flow of Event Register 

Nama Fungsi Fungsi Register 
Pengguna Pengunjung dan Company/Mitra 
Deskripsi Proses ini merupakan tahap pendaftaran setiap program 

yang berfungsi untuk menghubungkan data pribadi di 
website ini. 

Kondisi Awal Data User 
Alur Normal Aksi Aktor Respon Sistem 
 Aktor masuk Halaman 

Register 
Sistem Menampilkan 
Halaman Register 

Aktor memilih role Register Sistem menampilkan 
halaman Register sesuai 
role 

 Aktor menginputkan data diri Jika data ada yang belum 
diisi, maka sistem akan 
menampilkan pesan error 
pada kolom yang belum, 
jika benar sistem akan 
mengirimkan email 
verifikasi kepada alamat 
email yang telah diisi aktor 

 Aktor membuka email dan 
klik verifikasi 

Sistem menampilkan 
halaman login website 

Kondisi Akhir Sukses : berhasil masuk ke halaman website 
Gagal   : gagal login karena belum melakukan verifikasi 

 

2. Buat Janji/Appoinments 

Tabel 4. 3 Flow of Event Buat Janji/Appoinments 

Nama Fungsi Fungsi Buat Janji/Appointments 
Pengguna Pengunjung 
Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mengajukan Janji/Appointment 
Kondisi Awal Data 
Alur Normal Aksi Aktor Respon Sistem 
 Aktor memilih 

Company/Mitra yang 
Sistem menampilkan 
halaman Company dan 
produk 
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diinginkan untuk memilih 
produk 
Aktor memilih appoinment Sistem menampilkan 

halaman form appoinments 
Aktor mengisi form 
pengajuan appointements dan 
memilih tombol save 

Sistem akan mengirimkan 
data pengajuan 
Appointments ke Company 
/Mitra  

Kondisi Akhir Data pengajuan janji/appointment terkirim ke pihak 
Company/ Mitra 

 

3. Kelola Produk 

Tabel 4. 4 Flow of Event Kelola Produk 

Nama Fungsi Fungsi Kelola Data Produk 
Pengguna Company/Mitra 
Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mengelola data produk. 
Kondisi Awal Data Produk 
Alur Normal Aksi Aktor Respon Sistem 
 Menambah Data Produk 

Aktor memilih menu 
dashboard pada navbar 

Sistem menampilkan 
halaman master produk 

Aktor mengakses halaman 
Kelola Produk 

Sistem menampilkan 
halaman produk. 

Aktor menginputkan data 
produk ke dalam form 
tambah data dan menekan 
tombol submit. 

Sistem akan melakukan 
fungsi penambahan data 
dari form tersebut ke 
dalam tabel data produk. 
Jika data yang diinputkan 
sesuai, maka sistem 
menampilkan data yang 
telah disimpan pada 
halaman produk.  

Mengubah Data Produk 
Aktor memilih data yang 
akan dirubah 

Sistem menampilkan data 
yang dipilih ke dalam form 
edit data produk 

Aktor memasukan data 
perubahan dan menekan 
tombol submit 

Sistem melakukan 
pengubahan data pada 
produk yang dipilih 

Mengubah Data Produk 
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Aktor memilih data yang 
akan dihapus dan menekan 
tombol ok 

Sistem menampilkan alert 
konfirmasi untuk 
menghapus table dan 
sistem melakukan 
penghapusan data pada 
produk yang dipilih 

Kondisi Akhir Data master telah ditambah, diubah atau dihapus 
 

4. Menerima Permintaan Janji 

Tabel 4. 5 Flow of Event Menerima Permintaan Janji 

Nama Fungsi Fungsi Menerima Permintaan Janji/Appointments 
Pengguna Company/Mitra 
Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mengelola pengajuan 

janji/Appointment. 
Kondisi Awal Data Buat Janji/Appointment 
Alur Normal Aksi Aktor Respon Sistem 
 Aktor memilih menu 

dashboard pada navbar 
Sistem menampilkan 
halaman master  

Aktor mengakses halaman 
Kelola janji/appointment 

Sistem menampilkan 
halaman janji/appointment. 

Aktor melakukan approval 
atau reject Appointment pada 
pesan yang telah masuk  

Data Appointment yang 
telah disetujui atau ditolak 
akan ditampilkan pada 
halaman 
janji/Appointment. Apabila 
ditolak akan dikirimkan 
pesan alas an penolakan. 

Kondisi Akhir Data master yang telah disetujui atau ditolak tampil di 
halaman janji/appointment. Jika ditolak makan system akan 
mengirim pesan alas an penolakan. 

 

5. History 

Tabel 4. 6 Flow of Event History 

Nama Fungsi Fungsi History 
Pengguna Admin 
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Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk melihat riwayat transaksi yang 
berupa pembuatan janji antara Company/Mitra dengan 
Pengunjung 

Kondisi Awal Data History 
Alur Normal Aksi Aktor Respon Sistem 
 Aktor memilih menu 

dashboard pada navbar 
Sistem menampilkan 
halaman master  

Aktor mengakses halaman 
history 

Sistem menampilkan 
history. 

Aktor melakukan cetak 
history  

Sistem melakukan 
pencetakan laporan history 
ke dalam bentuk pdf 

Kondisi Akhir Data history dapat dilihat dan dicetak untuk laporan 
 

6. Kelola Kategori 

Tabel 4. 7 Flow of Event Kelola Kategori 

Nama Fungsi Fungsi Kelola Kategori 
Pengguna Admin  
Deskripsi Fungsi ini digunakan untuk mengelola data kategori. 
Kondisi Awal Data Kategori 
Alur Normal Aksi Aktor Respon Sistem 
 Menambah Data Kategori 

Aktor memilih menu 
dashboard pada navbar 

Sistem menampilkan 
halaman master  

Aktor mengakses halaman 
kelola kategori 

Sistem menampilkan 
halaman kategori. 

Aktor menginputkan data 
kategori ke dalam form 
tambah data dan menekan 
tombol submit. 

Sistem akan melakukan 
fungsi penambahan data 
dari form tersebut ke 
dalam tabel data kategori. 
Jika data yang diinputkan 
sesuai, maka sistem 
menampilkan data yang 
telah disimpan pada 
halaman kategori.  

Mengubah Data Kategori 
Aktor memilih data yang 
akan dirubah 

Sistem menampilkan data 
yang dipilih ke dalam form 
edit data kategori 
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Aktor memasukan data 
perubahan dan klik tombol 
submit 

Sistem melakukan 
perubahan data pada 
kategori yang dipilih 

Kondisi Akhir Data master telah ditambah, diubah atau dihapus 
 

B. Analisis Kebutuhan Non-fungsional 

Analisis kebutuhan non-fungsional merupakan analisis yang dibutuhkan 

untuk menentukan spesifikasi kebutuhan system yang meliputi elemen atau 

komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan mulai dari sistem dibangun sampai 

diimplementasikan. Berikut adalah daftar kebutuhan non-fungsional. 

1. Perangkat Lunak (Software) 

Peranglat lunak (software) yang diperlukan dalam pembuatan website katalog 

produk ekspor adalah sebagai berikut : 

a. Microsoft Windows 10 (64-bit) 

b. Visual Studio Code 

c. XAMPP 

d. Figma 

e. Program-program lainnya  yang mendukung penyelesaian pembuatan 

website ini. 

2. Perangkat Keras (Hardware) 

Peranglat keras (hardrawe) yang diperlukan dalam pembuatan website katalog 

produk ekspor adalah laptop dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a. Processor : AMD Ryzen 7 5800H 8-Core/16-Thread Base Clock 3.2 GHz 

Max Boost Clock 4.4 GHz 

b. Memory : 16 GB 

c. SSD : 1 TB 
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d. VGA : NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU  

 
4.2 Design (Perancangan) 

Fase kedua adalah fase design atau perancangan dan pemodelan sistem 

berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan di fase planning. Pada perancangan 

website, menggunakan beberapa diagram yaitu Use Case Diagram dan Activity 

Diagram. 

 
4.2.1 Use Case Diagram 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan, selanjutnya 

adalah melakukan pemodelan use case diagram. Use case diagram merupakan 

gambaran hubungan interaksi antara sistem dengan aktor. Berikut merupakan 

pemodelan use case diagram untuk website katalog produk ekspor menggunakan 

fasilitas sekolah ekspor. 

 

 

Gambar 4. 1 Use Case Diagram 
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4.2.2 Activity Diagram 

Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas dan proses bisnis 

dalam sebuah system yang akan dikembangkan, sehingga lebih mudah dipahami. 

 
A. Activity Diagram Register 

Activity diagram register menjelaskan bagian dari use case system pada 

bagian registrasi. Siswa harus masuk ke halaman registrasi terlebih dahulu dengan 

menekan create new account lalu kemudian user harus mengisikan data diri yang 

dibutuhkan sistem secara lengkap dan langkah terakhir menekan tombol submit 

untuk menyimpan datanya. Kemudian sistem akan mengecek kelengkapan data 

sebelum memasukkan kedalam database. Untuk activity diagram register bisa 

dilihat pada Gambar 4.2. 

 

 

Gambar 4. 2 Activity Diagram Register 
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B. Activity Diagram Buat Janji 

Pada activity diagram yang menggambarkan alur proses membuat janji 

oleh user dapat dilihat pada Gambar 4.3.  

 

 

Gambar 4. 3 Activity Diagram Buat Janji 

C. Activity Diagram Kelola Produk 

Pada use case kelola produk, pihak UMKM dapat melakukan CRUD. 

Adapun activity diagram kelola produk yang menggambarkan alur proses 

mengelola produk oleh pihak UMKM dapat dilihat pada Gambar 4.4. 
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Gambar 4. 4 Activity Diagram Kelola Produk 

D. Activity Diagram Menerima Permintaan Janji 

Pada activity diagram menerima permintaan janji pihak UMKM dapat 

menerima atau menolak janji yang telah dibuat oleh user. Activity diagram 

menerima janji dapat dilihat pada Gambar 4.5. 

 

 

Gambar 4. 5 Activity Diagram Menerima Permintaan Janji 
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E. Activity Diagram History 

Activity diagram history menjelaskan bagaimana proses admin untuk 

melihat history. Activity diagram history dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 

Gambar 4. 6 Activity Diagram History 

F. Activity Diagram Kelola Kategori 

Pada use case kelola kategori, admin dapat melakukan CRUD. Adapun 

activity diagram kelola kategori yang menggambarkan alur proses mengelola 

kategori oleh admin dapat dilihat pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4. 7 Activity Diagram Kelola Kategori 

4.2.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menjelaskan lebih detail activity 

diagram yang telah dibuat sebelumnya. 

 
A. Sequence Diagram Register 

Sequence diagram register digunakan untuk menjelaskan activity diagram 

register. Sequence diagram register dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4. 8 Sequence Diagram Register 

B. Sequence Diagram Buat Janji 

Sequence diagram register digunakan untuk menjelaskan activity diagram 

buat janji. Sequence diagram buat janji dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

 

Gambar 4. 9 Sequence Diagram Buat Janji 
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C. Sequence Diagram Kelola Produk 

Sequence diagram kelola produk digunakan untuk menjelaskan activity 

diagram kelola produk. Sequence diagram kelola produk dapat dilihat pada 

Gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4. 10 Sequence Diagram Kelola Produk 
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D. Sequence Diagram Menerima Permintaan Janji 

Sequence diagram menerima permintaan janji digunakan untuk 

menjelaskan activity diagram menerima permintaan janji. Sequence diagram 

menerima permintaan janji dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4. 11 Sequence Diagram Menerima Permintaan Janji 
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E. Sequence Diagram History 

Sequence diagram history digunakan untuk menjelaskan activity diagram 

history. Sequence diagram history dapat dilihat pada Gambar 4.12. 

 

 

Gambar 4. 12 Sequence Diagram History 

F. Sequence Diagram Kelola Kategori 

Sequence diagram kelola kategori digunakan untuk menjelaskan activity 

diagram kelola kategori. Sequence diagram kelola kategori dapat dilihat pada 

Gambar 4.13. 
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Gambar 4. 13 Sequence Diagram Kelola Kategori 

4.2.4 Class Diagram 

Pada pemodelan data dapat digambarkan dengan class diagram yang telah 

disusun seperti pada Gambar 4.14. Tujuan dari penyusunan class diagram adalah 
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untuk menjelaskan fungsi dan kebuttuhan data yang dibutuhkan pada aplikasi. 

Class diagram dapat dilihat pada Gambar 4.14. 

 

 

Gambar 4. 14 Class Diagram 

4.3 Coding (Pengembangan Sistem) 

Coding atau pengembangan sistem merupakan sebuah tahapan 

penerjemahan hasil dan perancangan website katalog produk ekspor menggunakan 

fasilitas sekolah ekspor ke dalam bentuk kode program. Dalam implementasinnya 

menggunakan bahasa pemograman PHP dan database MYSQL sebagai media 

untuk database. 
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4.3.1 Implementasi Sistem 

A. Halaman Beranda  

Halaman beranda merupakan halaman awal yang akan pertama dilihat oleh 

pengguna. Halaman ini berisi ikhtisar tentang apa yang dilakukan oleh perusahaan 

atau inti dari adanya website tersebut. Berikut merupakan halaman beranda. 

 

 

Gambar 4. 15 Halaman Beranda 

B. Halaman Tentang Kami 

Halaman tentang kami berisi informasi terkait perusahaan, agar pengguna 

dapat mengenali perusahaan lebih jauh seperti pada Gambar 4.16. Dan apabila 

pengguna memiliki pesan atau pertanyaan yang perlu disampaikan kepada 

perusahaan, dapat melalui bagian “Hubungi Kami” yang terdapat pada Gambar 

4.17. Berikut merupakan halaman tentang kami. 
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Gambar 4. 16 Halaman Tentang Kami 

 

Gambar 4. 17 Halaman Hubungi Kami 

C. Halaman Register Mitra 

Pada halaman register, pengguna dapat memilih untuk mendaftarkan 

sebagai mitra atau pengguna. Dan akan dilakukan verifikasi pembuatan akun baru 

melalui e-mail seperti pada Gambar 4.19. Halaman register apabila pengguna 

mendaftarkan diri sebagai mitra dapat dilihat pada Gambar 4.18. 
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Gambar 4. 18 Halaman Registrasi Mitra 

 

Gambar 4. 19 Verifikasi E-mail 

D. Halaman Register Pengguna 

Pada halaman register ini, pengguna mendaftarkan dirinya sebagai 

pengguna biasa tanpa role khusus. Berikut merupakan halaman register pengguna. 
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Gambar 4. 20 Halaman Register Pengguna 

E. Halaman Login 

Halaman login digunakan untuk memasukkan username dan password 

pengguna agar dapat masuk ke dalam dashboard. Berikut merupakan halaman 

login.  

 

 

Gambar 4. 21 Halaman Login 
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F. Halaman Dashboard Admin dan Tabel/Data Kategori 

Halaman dashboard admin dan tabel kategori berfungsi untuk mengelola 

data kategori (Create, Read, Update, Delete). Halaman ini dikelola langsung oleh 

admin perusahaan. Berikut merupakan halaman dashboard admin. 

 

 

Gambar 4. 22 Halaman Dashboard Admin 

G. Halaman Data User 

Halaman data user terdapat pada bar dashboard admin yang artinya hanya 

dapat diakses oleh admin. Berisi nama, email dan role dari pengguna. Admin dapat 

melakukan aksi menghapus data user. Berikut merupakan halaman data user. 

 

 

Gambar 4. 23 Halaman Data User 
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H. Halaman History Janji Pelanggan dan Mitra 

Halaman history janji terdapat pada bar dashboard admin yang artinya 

hanya dapat diakses oleh admin. Halaman ini berisi nama perusahaan, nama 

produk, subjek, pembeli, tanggal, dan waktu janjinya. Berikut merupakan halaman 

history janji pelanggan dan mitra. 

 

 

Gambar 4. 24 Halaman History Janji Pelanggan dan Mitra 

I. Halaman Dashboard UMKM 

Halaman dashboard ini merupakan halaman yang muncul setelah pihak 

UMKM melakukan login. Halaman dashboard UMKM berisi informasi lengkap 

UMKM mulai dari nama, email, nomor telpon, alamat, website, sektor bisnis, dan 

deskripsi UMKM. Pihak UMKM juga dapat melakukan edit profile. Berikut 

merupakan halaman dashboard UMKM. 
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Gambar 4. 25 Halaman Dashboard UMKM 

J. Halaman List Data Produk UMKM 

Halaman list data produk terdapat pada bar dashboard UMKM yang 

artinya hanya dapat diakses oleh pihak UMKM. Halaman ini berisi nama produk, 

kategori, dan aksi yang berupa (read, update, delete). Pihak UMKM juga dapat 

menambahkan produk baru yang dapat dilihat pada Gambar 4.26. Berikut 

merupakan halaman list data produk UMKM dan tambah produknya dapat dilihat 

pada Gambar 4.27. 

 

 

Gambar 4. 26 Halaman List Data Produk UMKM 
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Gambar 4. 27 Halaman Tambah Produk Baru  

K. Halaman Email Masuk 

Halaman email masuk dari pelanggan kepada UMKM. Halaman ini berisi 

email pelanggan, nama produk, tanggal, jam mulai, jam selesai, tentang, deskripsi, 

dan aksi yang berupa terima dan tolak yang dapat dilihat pada Gambar 4.28. 

Apabila ditolak, pihak UMKM harus mengisikan pop up form alasan penolakan 

janji yang dapat dilihat pada Gambar 4.29.  

 

 

Gambar 4. 28 Halaman Email Masuk 
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Gambar 4. 29 Halaman Alasan Penolakan      

L. Halaman Detail UMKM 

Halaman ini berisi detail informasi dan produk pada UMKM seperti 

website, sektor bisnis, email, dan nomor telepon dapat dilihat pada Gambar 4.30. 

Terdapat selection bar yang berisi gambaran dan katalog produk dapat dilihat pada 

Gambar 4.31. Berikut halaman detail UMKM. 

 

 

Gambar 4. 30 Halaman Detail UMKM 
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Gambar 4. 31 Halaman Katalog Produk 

M. Halaman Form Buat Janji 

Pada halaman form buat janji ini pelanggan perlu mengisi biodata 

pelanggan, detail rapat, dan pesan yang ingin disampaikan kepada pihak UMKM. 

Berikut merupakan halaman form buat janji. Halaman buat janji dapat dilihat pada 

Gambar 4.32. 

 

 

  Gambar 4. 32 Halaman Form Buat Janji 
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N. Halaman Keseluruhan Perusahaan  

Pada halaman ini terdapat filterisasi berdasarkan kategori UMKM. 

Pelanggan juga dapat menggunakan fitur pencarian untuk mencari UMKM atau 

produk. Berikut merupakan halaman keseluruhan perusahaan. Halaman 

keseluruhan perusahaan dapat dilihat pada Gambar 4.33. 

 

 

Gambar 4. 33 Halaman Keseluruhan Perusahaan 

O. Laporan History Appoinments 

Laporan ini berupa report PDF yang dapat dicetak melalui website katalog 

produk ekspor. Laporan history appoinments berisi nama perusahaan, nama produk, 

subjek, pembeli, tanggal, dan waktu appointments. Tujuan dari adanya fitur ini 

adalah untuk melaporkan siapa saja yang membuat janji. Laporan history 

appoinments dapat dilihat pada Gambar 4.34. 
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Gambar 4. 34 Laporan History Appoinments 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada Rancang Bangun Website Katalog Produk Ekspor dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini dapat membantu mempromosikan suatu produk UMKM yang 

berpotensi untuk dilakukannya sebuah ekspor baik UMKM yang sudah 

berkembang maupun UMKM yang masih dalam proses perintisan. 

2. Aplikasi dapat menjadi perantara antara mitra (pihak UMKM) dengan 

pengunjung (user) apabila ingin mengadakan sebuah diskusi terkait produk 

secara lebih lanjut dengan membuat appointment untuk menentukan kapan 

mereka dapat melakukan sebuah diskusi. 

 

5.2 Saran  

Dalam pengembangan aplikasi website katalog produk ekspor dapat 

diajukan beberapa saran yang dapat menjadikan lebih baik kedepannya sebagai 

berikut: 

1. Demi perkembangan website yang lebih baik kedepannya maka dapat 

menambahkan fitur untuk melakukan sebuah pengelolaan pada data admin 

sehingga website dapat dikelola dan digunakan oleh beberapa admin. 

2. Sebuah website sebaiknya terdapat fitur untuk mengganti email baik untuk 

pengguna (user) maupun mitra (pihak UMKM) dengan tujuan untuk 

mengantisipasi adanya error atau masalah pada email tersebut.  
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