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ABSTRACT 
  

A new era in the world of business and organization appears in line 
with the introduction of the term information technology and information 
systems, namely how an organization both for-profit and non profit trying 
to use computer tools, applications, and telecommunications facilities to 
improve their performance significantly. 

Development of science and technology information has been 
covering the world community today. As part of the world community, we 
certainly do not want to miss and information technology is growing. There 
are many ways that can be taken to identify technological developments 
that are happening. One way is to utilize the computer as a means for 
processing data and information. So it is with great souvenir shop, a 
company engaged in handicraft are still experiencing difficulties in 
marketing. This job is not impossible to be done manually (phone, visits, 
distributing brousure) the result is less effective and efficient. 

In order to streamline the efficiency of work and marketing activities 
required a web-based information system that badly needed the business 
world now, to minimize time and cost in operation. Therefore, the author 
tries to develop a marketing information system on the shop asyik souvenir 
preoccupied with using web-based Internet network using the PHP 
language that is expected to overcome difficulties in marketing its product 
marketing division.   
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1. Pendahuluan 

Sebuah era baru di dalam dunia usaha dan berorganisasi muncul 

sejalan dengan diperkenalkannya istilah teknologi informasi dan sistem 

informasi yaitu bagaimana sebuah organisasi baik berorientasi profit 

maupun non profit berusaha untuk menggunakan perangkat komputer, 

dan telekomunikasi untuk meningkatkan kinerjanya secara signifikan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah 

meliputi masyarakat saat ini. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, kita 

tentunya tidak ingin ketinggalan teknologi dan informasi yang sedang 

berkembang. Banyak cara untuk mengetahui perkembangan teknologi 

yang sedang terjadi, Salah satu cara yaitu memanfaatkan komputer 

sebagai sarana untuk pengolahan data dan informasi. Demikian halnya 

dengan asyik souvenir, perusahaan yang bergerak dibidang miniatur 

masih mengalami kesulitan dalam pemasarannya.  

Dalam kegiatan pemasaran dibutuhkan sebuah sistem informasi 

berbasis web yang sangat dibutuhkan dunia usaha sekarang untuk 

meminimalkan waktu dan biaya dalam operasionalnya. Oleh karena itu 

penulis mencoba mengembangkan suatu sistem informasi pemasaran 

miniatur pada asyik souvenir dengan menggunakan jaringan internet 

berbasis web untuk promosi dalam memasarkan produknya. 

 
2. Landasan Teori 
2.1 Konsep Dasar Sistem 

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang 

saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Setiap sistem 

tidak peduli betapapun kecilnya, selalu mengandung komponen-

komponen atau subsistem-subsistem1. Elemen-elemen sistem terdiri dari 

tujuan, batasan, kontrol, input, proses, output, dan umpan balik sistem. 

                                                
1 Jogiyanto, HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur, Edisi keempat 
Yogyakarta : Andi Offset, 1999, Hal : 2. 



 

 

2.2 Konsep Dasar Informasi 

Informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu 

bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang 

menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) yang 

digunakan untuk mengambil suatu keputusan2. 

 

2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi 
Menurut John F. Nash dan Martin B. Roberts, suatu sistem 

informasi adalah suatu kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur-prosedur, memproses tipe transaksi rutin tertentu, 

memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-

kejadian internal dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu 

dasar keputusan yang cerdik. 

John Burch dan Gary Drundnitski mengemukakan bahwa sistem 

informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebutnya dengan istilah 

blok bangunan (building block), antara lain sebagai berikut : 

1. Blok masukan (input block) 

2. Blok model (model block) 

3. Blok keluaran (output block) 

4. Blok teknologi (technology block) 

5. Blok basisdata (database blok) 

6. Blok kontrol (control blok) 

 

2.4 Konsep Promosi 
Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan 

produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumenn untuk membeli 

atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi produsen atau 

distributor mengharapkan kenaikan angka penjualan. Tujuan Promosi di 

antaranya adalah: 

                                                
2 Jogiyanto, HM, Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur, Edisi keempat 
Yogyakarta : Andi Offset, 1999, Hal : 8. 



 

 

1. Menyebarkan informasi produk kepada target pasar. 

2. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. 

3. Mendapatkan pelanggan baru serta menjaga kesetiaan 

pelanggan. 

4. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. 

5. Mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. 

6. Membentuk citra produk di mata konsumen yang baik. 

 

2.5 Konsep Perancangan Database 

Data adalah bahan yang akan diolah, dapat berupa angka, huruf, 

simbol, kata-kata yang menunjukkan suatu situasi. Sedangkan basis data 

atau database itu sendiri merupakan kumpulan file yang saling terkait dan 

membentuk hubungan yang mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya. 

Sehingga membentuk suatu bangunan data yang digunakan untuk 

menginformasikan sesuatu perusahaan, instalasi dan organisasi dalam 

batasan tertentu. 

 

2.6 Konsep Dasar E-commerce 
E-commerce merupakan salah satu cara memperbaiki kinerja dan 

mekanisme pertukaran barang, jasa informasi, dan pengetahuan dengan 

memanfaatkan teknologi berbasis jaringan peralatan digital. Dalam dunia 

modern ini, E-commerce telah memberikan pengaruh yang besar terhadap 

pertumbuhan tata sosial dan ekonomi masyarakat, karena dengan adanya 

E-commerce banyak keuntungan yang didapatkan seperti : 

1. Revenue stream (aliran pendapatan)  

2. Dapat meningkatkan market exposure (pangsa pasar). 

3. Menurunkan biaya operasional (operating cost). 

4. Melebarkan jangkauan (global reach). 

5. Meningkatkan customer loyality. 

6. Meningkatkan supplier management. 

7. Meningkatkan value chain (mata rantai pendapatan). 



 

 

 

2.7 Konsep Dasar Internet 
Internet (International Network) dapat diartikan sebagai jaringan 

komputer luas yang menghubungkan pemakai komputer satu dengan 

komputer lainnya dan dapat berhubungan dengan komputer dari suatu 

negara ke negara diseluruh dunia, dalam satu komunitas jaringan yang 

berbasiskan pada protokol TCP atau IP dimana di dalamnya terdapat 

berbagai aneka ragam informasi. Jaringan komputer ini dapat 

menghubungkan informasi suatu situs akademik, pemerintahan, 

komersial, organisasi maupun perorangan. 

 

2.8 Sistem Perangkat Lunak yang Digunakan 
1. PHP 

PHP bermula saat Rasmus Lerdorf membuat sejumlah skrip yang 

dapat mengamati siaapa saja melihat-lihat daftar riwayat hidupnya, 

yakni pada tahun 1994. Skrip-skrip ini selanjutnya dikemas menjadi 

tool yang disebut Personal Home Page. 

2. MySQL 

MySQL merupakan suatu perangkat lunak database relasi, seperti 

halnya ORACLE, Postgresql, MS SQL, dan sebagainya. Saat ini 

puluhan hingga ratusan ribu situs mengandalkan MySQL untuk 

bekerja siang malam memompa data bagi para pengunjungnya 

karena MySQL sendiri memiliki beberapa keistimewaan, antara lain 

Portabilitas, Perangkat lunak sumber terbuka, Multi-user, 

Performance tuning, Keamanan, Skalabilitas dan Pembatasan. 

3. Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat 

lunak editor citra buatan Adobe Systems yang dikhususkan untuk 

pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. 

 

 



 

 

4. Adobe Dreamweaver 

Adobe Dreamweaver merupakan tool terbaik untuk membuat situs 

menarik bahkan mungkin menakjubkan. Memang tidak semudah 

membalikkan telapak tangan, tetapi tidak sulit untuk berlatih dan 

kemudian mengoperasikan Dreamweaver. 

 

3. Analisis Sistem 
3.1 Analisis Sistem 

Menurut Jugianto HM, dalam bukunya yang berjudul Analisis dan 

Desain Informasi, Analisis Sistem dapat di definisikan sebagai Penguraian 

dari suatu informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan 

maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-

permasalahan, kesepakatan-kesepakatan, hambatan-hambatan yang 

terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan 

perbaikan-perbaikannya.  

 

3.2 Analisis Kelemahan Sistem 

Untuk menentukan suatu sistem yang baru itu layak atau tidak 

maka diperlukan adanya analisis yang terdiri dari enam aspek, dan biasa 

dikenal dengan analisis PIECES, yaitu Performance (Kinerja), Information 

(Informasi), Economic (Ekonomi), Control (Pengendalian), Efficiency 

(Efisiensi), dan Service (Pelayanan). 

 

3.3 Analisis Kebutuhan Sistem 
Analisis kebutuhan sistem sangat dibutuhkan dalam mendukung 

kinerja sistem, apakah sistem yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan 

atau belum karena  kebutuhan sistem akan mendukung tercapainya 

tujuan suatu instansi atau perusahaan. 

 
 
 



 

 

3.3.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Pada bagian ini dijelaskan hardware yang digunakan untuk 

membangun/membuat sistem informasi dan promosi berbasis web. 

Perangkat keras yang digunakan untuk membuat sistem ini adalah : 

1. Prosesor  : Intel (R) Pentium IV 2,8 Ghz 

2. Harddisk  : 80 Gb Seagate Rpm 7200 

3. Memory  : DDR 1 Gb Visipro PC 5300 

4. Optical Drive : DVD RW 52 X LG 

5. Monitor  : Samsung 15” 

6. Motherboard : Intel Corporation D 945 GNT 

7. VGA  : Ati Redeon HD 2600 512 Mb 

8. Keyboard : Logitec 

9. Mouse  : Digital 

 

3.3.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 
Perangkat lunak juga merupakan perangkat yang sangat penting 

dalam proses pengolahan data karena perangkat lunak berisikan program 

yang perintahnya digunakan untuk menjalankan sistem komputer. 

Software yang digunakan dalam proses pembuatan website ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Microsoft Windows XP Profesional Sp 2 

2. Adobe Dreamweaver 8 

3. Xampp-win32 1.7.3 

4. Adobe Phothoshop CS 

 

3.4 Analisis Kelayakan Sistem 
Analisis kelayakan merupakan tahap yang paling penting karena 

didalamnya menyangkut berbgai aspek sistem baru yang diusulkan. 

Laporan mengenai analisis kelayakan harus disampaikan kepada 

manajemen yang berwenang untuk memutuskan untuk segera 

melaksanakan sistem baru atau tidak melaksanakan sistem baru. 



 

 

3.4.1 Analisis Kelayakan Teknologi 

Saat ini banyak lembaga atau organisasi yang menerapkan 

teknologi internet dalam proses kegiatannya, hal ini karena jaringan 

internet sudah mencakup area global. Teknologi internet beroperasi dalam 

waktu 24 jam non-stop yang berarti bahwa informasi dapat diakses setiap 

saat dan dimanapun kita berada. Sistem baru ini dinyatakan layak secara 

teknologi karena berbasis situs web dimana proses kerjanya 

menggunakan internet. Data-data yang ada akan tersimpan pada suatu 

web server atau web hosting yang terhubung dengan jaringan internet 

secara online 24 jam non-stop dan informasi yang dihasilkan dapat 

diakses kapanpun dan dimanapun. 

3.4.2 Analisis Kelayakan Ekonomi 
Tujuan  dari sistem analisis kelayakan ekonomi secara umum 

adalah untuk melihat apakah sistem yang akan diterapkan akan 

merugikan atau menguntungkan bagi pihak pemilik. Jika biaya yang 

dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh maka sistem ini 

dikatakan tidak layak. Oleh karena itu sebelum sistem ini dikembangkan, 

maka perlu dihitung kelayakan biaya dan manfaatnya. 

3.4.3 Analisis Kelayakan Hukum 
Kelayakan hukum disini merupakan kelayakan tentang 

penambahan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam 

pengembangan sistem. Ditinjau dari segi hukum yang berlaku diindonesia, 

rancangan sistem yang diajukan tidak cacat hukum, karena penginstalan 

program aplikasi menggunakan CD original serta program open source 

dimana tidak melanggar licensi perusahaan sehingga pengembangan 

sistem baru ini layak untuk diterapkan. 

 

3.5 Perancangan Sistem 
Setelah tahap analisis selesai dilakukan, maka analis sistem 

memikirkan bagaimana membentuk sistem tersebut. Tahap ini disebut 

dengan perancangan atau desain sistem. Tujuan dari perancangan sistem 



 

 

ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai rancangan 

sistem yang diusulkan pada user atau pemakai dan untuk memenuhi 

kebutuhan pemakai sistem tersebut. Dengan demikian desain atau 

perancangan sisten dapat diartikan sebagai berikut : 

1. Tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem. 

2. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional. 

3. Persiapan untuk rancang bangun implementasi. 

4. Menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. 

 

4. Implementasi dan Pembahasan 
4.1 Implementasi 

Tahap implementasi ini merupakan tahap dalam merealisasikan 

sistem yang baru dibuat supaya nantinya sistem tersebut siap 

diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tujuan dalam 

tahap implementasi ini adalah menyiapkan semua kegiatan penerapan 

sistem sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

4.2 Pembahasan 
4.2.1 Pembahasan Basis Data 

Setelah rancangan database selesai dibuat, langkah selanjutnya 

adalah mengimplementasikannya ke dalam sebuah database server. 

Database server yang digunakan adalah MySQL. Pada website Asyik 

Souvenir tabel-tabel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Tabel Admin 
 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Tabel Admin 
 



 

 

2. Tabel Hubungi Kami 

 
Gambar 4.2 Tabel Hubungi Kami 

 
3. Tabel Kategori 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Tabel Kategori 
4. Tabel Keranjang Belanja 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Tabel Keranjang Belanja 
5. Tabel Kota 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Tabel Kota 



 

 

4.2.2 Pembahasan Listing Program 

1. Input Data Admin 

Listing program untuk melakukan input data admin adalah 

sebagai berikut: 

$module=='admin' AND $act=='input'){ 

$pass=md5($_POST[password]); 

2. Input Data Kategori 

Listing program untuk melakukan input data kategori adalah 

sebagai berikut: 

$module=='kategori' AND $act=='input'){ 

$kategori_seo = seo_title($_POST['nama_kategori']); 

3. Input Data Produk 

Listing program untuk melakukan input data produk adalah 

sebagai berikut: 

($module=='produk' AND $act=='input'){ 

$lokasi_file    = $_FILES['fupload']['tmp_name']; 

$tipe_file      = $_FILES['fupload']['type']; 

$nama_file      = $_FILES['fupload']['name']; 

$acak           = rand(1,99); 

$nama_file_unik = $acak.$nama_file;  

$produk_seo      = seo_title($_POST[nama_produk]); 

(!empty($lokasi_file)){ 

UploadImage($nama_file_unik); 

4. Input Data Kota 

Listing program untuk melakukan input data kota adalah 

sebagai berikut: 

($module=='ongkoskirim' AND $act=='input'){ 

mysql_query("INSERT INTO kota(nama_kota,ongkos_kirim) 

VALUES('$_POST[nama_kota]','$_POST[ongkos_kirim]')"); 

header('location:../../media.php?module='.$module);} 

 



 

 

4.2.3 Uji Coba Sistem 

Tujuan utama dari testing sistem adalah untuk mencari kesalahan-

kesalahan yang ada dan untuk memastikan bahwa sistem benar-benar 

siap untuk dijalankan. Pengujian ini digunakan untuk menguji setiap modul 

untuk menjamin setiap modul menjalankan fungsinya dengan baik. Dalam 

pengujian sistem ini terdapat dua macam testing yang dilakukan, yaitu 

dengan Black Box Testing dan White Box Testing. 

 

4.2.4 Manual Instalasi 

Manual Instalasi ini berfungsi untuk memberikan petunjuk bagaimana cara 

menginstal atau menerapkan file website di komputer lain secara 

localhost, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Sebelum menerapkan file website pertama kali kita harus 

menginstal software yang bernama Xampp. 

2. Setelah instalasi selesai, kemudian copy file website yang 

bernama Souvenir di dalam file htdocs, yaitu jika diinstal secara 

default terletak dalam directory C:\xampp\htdocs\. 

3. Jika telah mengcopy file website, selanjutnya buka browser, 

ketikkan http://localhost/phpmyadmin/ untuk membuat database, 

yaitu isi form dengan nama dbsouvenir, kemudian klik ciptakan 

untuk membuat database baru. 

4. Setelah membuat database baru kemudian import file yang 

bernama dbsouvenir.sql untuk menambah data yang ada pada 

database, file ini terdapat dalam folder Souvenir\database, 

caranya klik menu import, kemudian pilih berkas file 

dbsouvenir.sql jika sudah kemudian klik Go. 

5. Kemudian jika file database selesai ditambahkan, untuk 

membuka file website souvenir langsung saja tuliskan 

http://localhost/souvenir  lalu klik enter, jika muncul seperti 

gambar di bawah ini berarti instalasi website di komputer lokal 

telah berhasil. 



 

 

4.2.5 Proses Upload 

Website yang awalnya berada pada komputer lokal akan di upload 

ke server hosting agar website dapat diakses secara online. Adapun 

langkah-langkah untuk melakukan proses upload adalah sebagai berikut: 

1. Buka cpanel web hosting anda dan klik icon file manager. 

2. Setelah itu akan muncul file manager directory selection. Pilih 

web root dan Jika berencana mengedit hidden files seperti 

.htaccess, pilih “Show Hidden Files” lalu klik Go. 

3. Browser otomatis akan membuka tab atau window baru dengan 

tampilan seperti pada gambar, nomor 1 merupakan menu 

utama file manger, nomor 2 letak direktori saat ini, nomor 3 isi 

parent direktori, sedangkan nomor 4 isi direktori public_html, 

lebih jelasnya bisa lihat gambar berikut ini. 

4. Kemudian klik browse untuk memilih file yang ingin di upload. 

5. Akan terbuka window baru atau tab pada browser, Klik browse 

dan pilih file di komputer yang ingin di upload, seperti gambar 

dibawah ini. 
6. Setelah memilih file untuk di upload, secara otomatis akan 

tampil progress bar seperti tampak pada gambar dibawah ini. 

7. Setelah file selesai di upload akan langsung dapat dilihat pada 

folder /public_html. 

8. Setelah itu tinggal membuat database pada MySQL Database 

pada cpanel, kemudian mengimportkan database dan 

melakukan koneksi pada file koneksi.php agar dapat berjalan di 

Internet. 

 

 

4.3 Pembahasan Interface 
1. Halaman Utama 

 Halaman ini merupakan halaman utama yang diakses pertama kali 

oleh user yang menampilkan beberapa produk terbaru. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Halaman Utama 

2. Halaman Detail Produk 

Halaman ini berisi tentang gambar detail produk, nama, stok, berat, 

harga dan spesifikasinya. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 4.7 Halaman Detail Produk 
3. Halaman Pendaftaran Pelanggan 

 Halaman ini digunakan untuk melakukan pendaftaran pelanggan 

baru bagi user yang belum terdaftar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 4.8 Halaman Pendaftaran Pelanggan 
4. Halaman Pendaftaran Sukses 

 Halaman ini berisikan pemberitahuan bahwa pendaftaran telah 

sukses dilakukan dan sekarang sudah dapat melakukan transaksi 

pembelian dengan melakukan login terlebih dahulu. Halaman ini juga 

berisi rekap data pelanggan yang diisikan waktu melakukan pendaftaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Halaman Pendaftaran Sukses 
5. Halaman Keranjang Belanja 

 Halaman ini berisi gambar produk, nama, berat, jumlah yang dibeli, 

harga satuan dan total harga yang dibeli oleh setiap pelanggan. Pada 

halaman ini terdapat tiga tombol yaitu tombol lanjutkan belanja untuk 

melakukan pembelian produk lain, tombol update keranjang untuk 

mengubah jumlah produk yang dibeli dan tombol selesai belanja untuk 

mengakhiri proses belanja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Halaman Keranjang Belanja 
 

6. Halaman Ubah Alamat Pengiriman 

 Halaman ini digunakan untuk mengubah alamat pengiriman apabila 

tidak sesuai dengan alamat pengiriman pelanggan yang sekarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Halaman Ubah Alamat Pengiriman 
7. Halaman Transaksi Sukses 

 Halaman ini berisi data order pelanggan dan total pembayaran 

yang harus dibayar sebelum barang dikirimkan. Halaman ini juga dapat 

digunakan sebagai bukti transaksi pemesanan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Halaman Transaksi Sukses 

 

5. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab-bab sebelumnya serta berdasarkan hasil dari rancangan dan 

hasil dari mengimplementasikan sistem, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan diantaranya adalah: 

1. Adanya sistem informasi baru yang dapat memberikan 

kemudahan kepada pembeli atau pelanggan dari Asyik 

Souvenir dalam membeli atau memesan produk secara online 

tanpa harus datang langsung ke Asyik Souvenir. 

2. Sistem informasi penjualan berbasis web yang dimiliki oleh 

Asyik Souvenir ini dapat membantu pihak Asyik Souvenir dalam 

memasarkan produk-produk yang dimiliki terutama melalui 

media internet tanpa terbatas ruang dan waktu. 

Adanya sistem informasi penjualan berbasis web ini dapat 

membantu memperluas daerah pemasaran baik itu secara global 

sehingga dalam pengeluaran biaya oleh Asyik Souvenir khususnya dalam 

biaya pemasaran dapat diminimalisasi. 
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