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ABSTRACT 
 

Along with increasing competition in the Fashion business marketing 
world , the existence of an information and promotion and online terkomuterisasi 
become very important . That's because online promotion can provide benefits 
and ease of a product with a very fast when compared to manually search through 
information leaflets , online information retrieval has advantages , such as : 
information retrieval fast , complete and accurate . 

Marvins Shop is not a big store but Marvins Shop is managed by an 
individual and is privately owned by Calvin Lewerissa , during the sales process 
is done manually and takes a very long time in the process of promotion goods . 
Expected customers or consumers can access information anytime and anywhere 
via the website to check the latest collection of products Marvins Shop and also 
comes with a photo gallery and customer testimonials , and so forth . 

Application is a web -based application form which is appropriate to 
facilitate the delivery of information in a fast, complete and accurate . Excess web 
itself as the web using php programming language that does not need to be 
translated but the interpreters are translated using the browser . Marvins Shop is 
an online business that sells an assortment of clothes , shoes , hats , pants , 
eyewear and other accessories , to improve its service to the consumers in the 
system need a dynamic , interactive and easy to use for sure . With this system , 
the existence of which had long Marvins Shop this can be helped in selling clothes 
and accessories online to create a good image . 
 

Keiword  : Information Systems, Web Application, PHP, CSS, Java Script, 

XAMPP 



 

1. Pendahuluan 

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam dunia pemasaran usaha 

fashion, keberadaan informasi dan promosi secara terkomputerisasi dan online  

menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan promosi secara online dapat 

memberikan manfaat dan memudahkan pencarian informasi sebuah produk 

fashion pakaian yang terbaru yang menarik dan banyak peminatnya. Jika 

dibandingkan pencarian informasi secara manual lewat selebaran, pencarian 

informasi secara online memiliki kelebihan , seperti : pencarian informasi yang 

cepat, lengkap dan akurat. 

Keberadaan Marvin Shop yang baru saja berjalan ini, membantu untuk 

menjual pakaian dan aksesoris lainnya secara online untuk menciptakan citra yang 

baik di hati konsumen, misalnya dengan melakukan transaksi yang baik dan 

menjadi boutique yang berkualitas dalam produk dan dalam pelayanan. 

Pembayaran yang cepat agar konsumen tidak perlu mengantri lama, selain 

itu juga di Marvin Shop memberikan harga yang tepat dan harga yang ditawarkan 

sangat dijangkau oleh kalangan mahasiswa. Kualitas barang-barang juga menjadi 

salah satu keunggulan yang ditonjolkan agar pelanggan tidak akan kecewa atau 

berpindah ke boutique online yang lain dan pelayanan yang bagus dan 

kenyamanan konsumen saat berinteraksi dengan user sangatlah di jaga.  

Keberadaan Marvin Shop merupakan salah satu usaha online yang 

menjual berbagai macam baju dan aksesoris lainnya, untuk meningkatkan 

pelayanannya terhadap konsumen maka dibutuhkan sistem yang dinamis, 



interaktif dan pasti mudah digunakan. Maka dari itu, dalam penelitian ini 

terinspirasi untuk membuat “SISTEM INFORMASI BERBASIS WEB 

SEBAGAI MEDIA PROMOSI BARANG PADA MARVINS SHOP 

MENGGUNAKAN PHP DAN MSQL” 

 

2. Landasan Teori 

2.1 Pengertian sistem 

Adalah kumpulan dari elemen-elemen yang terdiri atas objek-objek, 

atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan 

berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur 

tersebut merupakan satu kesatuan pemrosesan atau pengolahan. 

(Jogiyanto, 1991). 

2.2 Pengertian informasi 

Adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih 

berarti bagi yang menerimanya. (Jogiyanto H.M.,1990). Informasi 

dapat mengenai data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah saluran 

komunikasi. Informasi memperkaya penyajian, mempunyai nilai 

kejutan, atau mengungkap sesuatu yang penerimanya tidak tahu atau 

tidak tersangka pada kondisi yang tidak menentu, informasi mengurai 

ketidakpastian itu. (Daihani, 2001). 

2.3 Pengertian sistem informasi 

Adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat 



manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

(Jogiyanto, H.M., 1990). 

2.4 Karakteristik sistem informasi 

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang 

tertentu, yaitu mempunyai: 

a. Komponen sistem (components) 

Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, 

bekerja dan membentuk kesatuan. Komponen atau elemen-elemen 

sistem dapat berupa suatu sub sistem atau bagian-bagian dari sistem. 

Setiap sub sistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk 

menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem 

secara keseluruhan. 

b. Batasan sistem (boundary) 

Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas 

sistem ini memungkinkan sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. 

Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (scope) dari sistem 

tersebut. 

c. Lingkungan luar sistem (environments) 

Lingkungan luar dari suatu sistem adalah apapun diluar batas dari 

sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem 

dapat bersifat menguntungkan, tetapi juga bisa merugikan sistem 



tersebut. Lingkungan luar yang menguntungkan adalah energi dari 

sistem yang kemudian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedang 

lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. 

d. Penghubung sistem (interface) 

Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan 

subsistem lainnya. Keluaran (output) dari satu subsistem akan menjadi 

masukan (input) untuk subsistem yang lainnya dengan melalui 

penghubung. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi 

dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan.  

e. Masukan sistem (input) 

Input merupakan energi yang dimasukkan kedalam sistem. Input dapat 

berupa maintenance input dan signal input. Maintenance input adalah 

energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. 

Signal input adalah energi yang diproses untuk menghasilkan output. 

f. Keluaran sistem (output) 

Merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi 

keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran merupakan 

masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra sistem.  

g. Pengolah sistem (process) 

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan 

merubah masukan menjadi keluaran. 

 



h. Sasaran sistem (objective) 

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (goal) atau sasaran (objective). 

Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem 

tidak ada gunanya. 

 

2.5 Konsep sistem berbasis web 

Sistem berbasis web adalah aplikasi atau layanan yang berada 

dalam server dan dapat diakses dengan menggunakan web atau web 

browser melalui internet. Karena aplikasi ini berjalan di internet 

sehingga pemakai dapat mengakses layanan ini dari mana saja 

diseluruh dunia ini selama bisa tersambung ke internet. Satu-satunya 

perangkat lunak sisi client yang dibutuhkan  untuk mengakses dan 

menjalankan aplikasi berbasis web adalah web browser, salah satu 

contoh web browser yang sangat popular adalah internet explorer. 

Seiring dengan perkembangan internet, arsistektur berbasis web 

yang baru mungkin akan menggantikan berbagai arsitektur lama, atau 

mengintegrasikan sistem yang ada ke dalam sistem berbasis web. 

Karena dengan menggunakan layanan ini berbagai layanan dapat 

diproses dengan cepat, akurat dan pemakai dapat langsung 

mendapatkan laporan/hasil. 

 

 

 



 

2.6 Konsep pemodelan sistem 

a. Flowchart sistem 

Flowchart sistem adalah suatu bagan yang menggambarkan suatu 

prosedur  dan proses suatu file dalam suatu media menjadi file 

dalam media yang lain dalam suatu sistem data. 

b. Data flow diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah gambaran sistem secara logika. 

Gambaran ini tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat 

lunak, struktur data, atau organisasi file. Keuntungan menggunakan 

DFD adalah memudahkan pemakai (user) yang kurang menguasai 

bidang komputer untuk mengerti isi sistem yang akan 

dikerjakan/dikembangkan. 

2.7 Entity Relationship Diagram ( ERD ) 

Komponen Utama ERD yaitu  : 

a. Entitas 

Merupakan sebuah objek yang keberadaannya dapat dibedakan 

terhadap objek lain 

Entitas dapat berupa orang,benda, tempat, kejadian, konsep 

b. Atribut 

Properti atau karakteristik yang melekat dalam suatu entitas, dimana 

properti itu bermakna bagi organisasi atau perusahaan. 

 



c. Kerelasian 

Hubungan antara beberapa tipe entitas 

 

2.8 Definisi e-Commerce 

Electronic commerce (EC) merupakan konsep baru yang bisa 

digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa padan World Wide Web 

Internet (Shim, Qureshi, Siegel, Siegel, 2000) atau proses jual beli atau 

pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk 

Internet (Turban, Lee, King, Chung, 2000). Kalakota dan Whinston (1997) 

mendefinisikan EC dari beberapa prespektif berikut : 

1. Dari perspektif komunikasi, EC merupakan pengiriman informasi, 

produk/layanan, atau pembayaran melalui link telepon, jaringan komputer 

atau sarana elektronik lainnya.  

2. Dari perspektif proses bisnis, EC merupakan aplikasi teknologi menuju 

otomatisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. 

3. Dari perspektif layanan, EC merupakan satu alat yang memenuhi 

keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas 

service cost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan. 

4. Dari perspektif online, EC kepasitas jual beli produk dan informasi di 

Internet dan jasa online lainnya. (M. Suyanto Hal. 10-11) 

Sedangkan definisi e-commerce menurut David Baum (1999, pp. 36-

34) yaitu: e-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, 



andbussines process that link enterprises, consumers, and communities 

through electronics transactions and the electronic exchange of goods, 

services, and informations. Diterjemahkan oleh Onno. W. Purbo: E-

Commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis 

yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui 

transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang 

dilakukan secara elektronik.  

 

3. Analisis 

Untuk mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam 

sarana informasi dan promosi yang sudah ada, seperti sarana penyebaran brosur, 

pemasangan banner, menyampaikan informasi lewat radio, menyampaikan 

informasi melalui siswa dan dari orang ke orang dan lain-lain. Untuk menentukan 

akar masalah maka diadakan analisis kelemahan sistem terhadap Kinerja 

(Performance), Informasi (Information), Ekonomy (Economy), Pengendalian 

(Control), Efisiensi (Efficiency) dan Pelayanan (Service). 

 

3.1 Analisis Performance (kinerja) 

Masalah kinerja terjadi ketika tugas-tugas bisnis yang dijalankan tidak 

mencapai sasaran. Kinerja diukur dengan jumlah produksi dan waktu tanggap. 

Jumlah produksi adalah jumlah pekerjaan yang bisa diselesaikan selama jangka 

waktu tertentu. Pada bagian pemasaran, kinerja diukur bedasarkan volume kerja, 

pangsa pasar yang diraih, atau citra perusahaan. Waktu tanggap adalah 



keterlambatan rata-rata antara suatu transaksi dengan tanggapan yang diberikan 

kepada transaksi tersebut. 

 

Tabel 3.1 Analisis Kinerja (Perfomance) 

Parameter Hasil Analisis 

1) Kinerja   

2) Waktu tanggap 

 

1) Dalam memberikan laporan secara rutin 

harus di buat per hari, per minggu dan 

perbulan. Dalam membuat laporan pun 

diperlukan waktu yang lama. Apabila 

memberikan kritik dan saran bisa langsung 

disampaikan pada form yang sudah ada. 

Toko juga harus selalu memperbarui 

katalog-katalog kalau ada barang yang 

baru. Supaya tidak ada keterlambatan 

model barang yang baru. 

2) Waktu yang digunakan terbatas dan tidak 

bisa setiap saat bisa berjalan atau 

berkeliling. Dan sekarang bisa 24jam 

mengakses. 

 

 

 

 



3.2 Analisis Information (informasi) 

Apabila kemampuan dan kualitas informasi baik, maka proses saat sistem 

ini dijalankan maka akan mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan 

relevan sesuai dengan yang diharapkan. Di dalam penginformasian sistem masih 

membutuhkan peningkatan kualitas informasi dan kecepatan pemberian informasi, 

khususnya informasi pelayanan yang diberikan kepada pembeli atau pelanggan. 

Tabel 3.2 Analisis  Informasi (Information) 

Parameter Hasil Analisis 

1) Akurat 

2) Tepat Waktu 

3) Relevan 

1) Informasi dan promosi dalam penyampaian 

kepada pembeli atau konsumen hanya dari 

mulut ke mulut dan dari Blackberry messenger 

(bbm) saja. Informasi yang di sampaikan 

kepada pembeli juga tidak terlalu ada 

penjelasan karena mereka langsung melihat 

barang dan langsung bayar dan bisa di cicil. 

Informasi harus akurat karena harus ada 

penjelasan bahan, aksesoris dan lainnya. 

2) Pembeli ingin membeli barang yang ready 

stock dan pembeli bisa memesan dengan pre 

order dengan ketepatan waktu yang tepat 

waktu. 

3) Informasi tidak relevan karena permasalahan di 



atas membuat informasi tidak bisa didapatkan 

dan akibatnya pembeli lebih memilih yang 

langsung ke mall atau ke toko-toko. 

 

3.3 Analisis Ekonomi (Economy) 

Ekonomi merupakan motivasi paling umum bagi suatu lembaga. Pijakan 

dasar bagi kebanyakan pemilik perusahaan adalah biaya yang murah atau efisien. 

 

Tabel 3.3 Analisis Ekonomi 

Parameter Hasil Analisis 

1.. Manfaat Meski dengan biaya yang murah namun 

manfaat dari Sistem lama belum bisa memberi 

keuntungan bagi perusahaan karena informasi 

yang di dapat tidak efektif dan jauh dari yang 

diharapkan. 

 

3.4 Analisis Control (kontrol) 

Merupakan peningkatan terhadap pengendalian untuk mendeteksi dan 

memperbaiki kesalahan serta kekurangan yang akan terjadi. Pengendalian atau 

kontrol dalam sebuah sistem sangat diperlukan, keberadaannya untuk 

menghindari dan mendeteksi secara dini terhadap penyalahgunaan atau kesalahan 

sistem serta untuk menjamin keamanan data atau informasi. Dengan adanya 

kontrol, maka tugas-tugas atau kinerja yang mengalami gangguan bisa diperbaiki.  



 

Tabel 3.4 Analisis Pengendalian ( control) 

Parameter Hasil Analisis 

1) Keamanan Data 

2) Hak Akses 

 

1) Keamanannya bisa tidak terlalu di 

jaga karena hanya dengan nota biasa 

dan nota bisa hilang atau tersobek 

atau kalau saat hujan bisa basah atau 

bisa terjatuh. Data-data pembeli pun 

juga bisa karena hanya menggunakan 

kertas biasa semacam coret-coretan 

biasa. Apalagi kalau banyak yang 

sudah coba bisa cepat robek atau 

longgar dan barang bisa menjadi 

lusuh dan tak rapi lagi. 

2)  Apabila ingin mengetahui 

keterangan dari barang yang dijual 

tapi belum mengerti dengan jelas 

bisa melakukan dengan chatting di 

yahoo messenger (ym). 

 

3.5 Analisis Efficiency (efisiensi) 

Efisiensi berhubungan dengan sumber daya dapat digunakan sebaik mungkin. 

Media informasi yang sudah ada memerlukan beberapa teman untuk 



membantu menyebarkan, menyampaikan informasi, banyak waktu yang akan 

terbuang hanya untuk menyebarkan  atau memasarkan apa yang di jual dan 

menyampaikan informasi kepada pembeli.  Dengan adanya Web, Toko dapat 

menghemat energi untuk minta tolong kepada teman-teman dan tidak 

berkeliling satu per satu. 

 

4. Hasis Penelitian 

Berikut ini merupakan beberapa poin penting dalam melakukan penelitian : 

a. Dapat mempromosikan barang dagangan ke konsumen secara mudah dan 

cepat. 

b. Merupakan alternative baru sebagai metode penyampaian atau penawaran 

barang dagangan secara efektif. 

c. Mendapatkan kemudahan dalam memilih barang dagangan karena barang 

dagangan yang dijual di butik ini tidak barang yang banyak di produksi/ 

barang terbatas dan dalam memesan konsumen lebih mudah dan 

konsumen bisa memesan barang yang konsumen inginkan. 

d. Mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang di dapat selama proses 

perkuliahan sehingga bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Di 

susun sebagai salah satu syarat melengkapi kurikulum pada Jurusan 

Sistem Informasi. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa untuk membuat website 

marvinshop melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: identifikasi masalah, 



analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan perawatan. Beberapa 

kesimpulan dari penelitian ini adalah:  

1. Website sudah mampu menampilkan profil , kategori produk, 

pembelian online, search produk, contact person, service online, 

pembayaran online, dan dapat memesan barang sesuai keinginan 

pemesan dengan cara upload foto. 

2. Jangkauan penyebaran informasi tentang marvinshop dapat lebih 

maksimal karena daerah jangkauan informasi dari website yang 

luas. 
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