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ABSTRACT 

 
The technology is currently growing, as well as more clothes seller (having a 

certain distro) that exist. However, if the implementation selling clothes or just the manual 
way it felt to be insufficient and unsatisfactory because of the increasing number of 
competitors is increasingly rising. To overcome this then do one of two ways, namely by 
selling underwear online media in which if intended to sell clothing that is easy to come 
by and introduced to the public at large because of the ease of accessing the internet 
through technology, so people do not have to bother with a distance to come to buy 
clothes to distributions due to all the facilities already provided in the media. Media is the 
web created by the distro in question.  

Web is an application form that has a database of information media that are 
connected to the internet (online) in which there are all necessary facilities. that will be 
created containing about clothes that are sold, how to order, price info, news outlets, 
distribution address, a glimpse of the distro, and there are also others. 
            This application is created using PHP and MySQL and Adobe Macromedia 
Dreamweaver MX as a web editor. There are another program to supporting program 
PHP and MySQL namely Wamp Server. 

 
Keywords: Internet, Web. 
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1.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yangsangat pesat 

saatinimenghasilkan inovasi danperubahanbaru. Salah satu bidang pengetahuan 

yang berkembang sangat pesat saat ini adalahinternet. Saat ini internet sudah bisa 

diakses dari seluruh penjuru dunia mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. 

 

Kemudahan dan biaya akses yang relatif murah menjadikan internet  sebagai 

sarana untukmemenuhi kebutuhan utama. Dengan internet kita bisa mengetahui  

informasi yang terbaru  dalam segala bidang baik itu dalam negeri maupun luar 

negeri, bahkan dengan internet manusia bisa belanja kebutuhan, menjual barang, 

dan kegiatan lainnya. Bagi perusahaan atau instansi maupun organisasi, internet 

merupakan media informasi atau iklan yang bisa dibilang sangat murah. 

 

Informasi merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang utama di era yang 

modern ini. Informasi dapat disebarkan dan dipertukarkan antara salah satu pihak 

dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam era globalisasi 

saat ini, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang penyedia produk pakaian dan 

aksesoris dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin 

pesat sehingga mampu bersaing untuk memenangkan persaingan dengan 

perusahaan lain. Internet menjadi pilihan untuk mendapatkan, menyebarkan dan 

bertukar informasi karena dapat diakses kapan dan dimanapun dengan biaya yang 

relatif murah dibandingkan menggunakan media yang lain. 

 

TikTak Digital merupakan badan usaha yang bergerak pada pembuatan pakaian 

dan aksesoris yang berada di Yogyakarta provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Oleh 

karena itu sangat dibutuhkan media web yang berbais E-commerce sebagai media 

informasi dan transaksi. Dengan ditambahkannya layanan pembelian secara online 

pada web maka konsumen maupun client dapat mengetahui banyak informasi, 

diantaranya produkmaupun desain, pemesananprodukpakaian dan aksesoris secara 

online, serta berbagai informasi tentangproduk pakaian dan aksesoris  dari berbagai 

kategori tanpa harus datang langsung ke TikTak Digital, Olehsebabsitus web bisa 

menjadi salah satu cara mempertahankan loyalitas konsumen terhadapTikTak 

Digital. 
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1.1  PengertianSistem 

Definisisistemberkembangsesuaidengankonteksdimanapengertiansistemitudigun

akan.Berikutbeberapadefinisitentangsistem: 

o Sistemadalahsuatukesatuan yang terdiridariinteraksi subsistem yang 

berusahauntukmencapaisuatutujuan(Goal) yang sama. 

o Sistemadalahsuatukumpulankomponen-komponen yang 

salingberinteraksimembentuksuatukesatuandankeutuhan yang komplek di 

dalamtingkattertentuuntukmengejartujuan yang umum. 

Secaraabstraksistemdapatdidefinisikansebagaisuatukumpulaninteraksidarikompo

nen – komponen yang salingberoperasi di 

dalamsuatubatasansistem.Batasansistemakanmenyaringtipedantingkatarusdariinput 

serta output diantarasistemdenganlingkunganya. 

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan 

kumpulan dari beberapa unsur atau komponen yang saling berkaitan antara satu 

dengan yang lainnya sehingga akan membentuk suatu kesatuan untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu.  

 

1.2  Metode pengembangan sistem 

metode yang digumanakn penulis dalam perancangan sistem informasi ini adalah 

metode daur hidup pengembangan sistem atau systemsdevelopment live cycle 

(SDLC). SDLC merupakan pendekatan yang sangat tersetruktur, digambarkan 

secara bertingkat (metafora) dan digunakan untuk menggambarkan bahwa keluaran 

dari suatu tahap merupakan masukan dari tahap berikut nya serta dimungkinkan 

untuk kembali pada langkah sebelumnya (Proses itrasi) saat suatu keputusan 

tertentu perlu di pertimbangkan kembali. 

Adapun langkah-langkah sebabagai berikut: 

1. mengidentifikasi proyek dan seleksi 

pada tahap ini dilakukan pemahaman awal situasi sistem dan terjadi 

pemlihan proyek-proyek yang layak untuk dikerjakan, hanya proyek yang 

terpilih yang akan bergerak ketahap selanjutnya. 

2. Inisiasi proyek dan perencanaan 

Proyek terpilih pada tahap pertama, selanjutnya ditentukan spesifikasi 

kebutuhan dan bagaimabna sistem dapat membantu menyelesaikan 

permasalahan, analisis kebutuhan data dilakukan secara keseluruhan 

untuk sistem informasi yang di usulkan. 

 

 



3 
 

3. Analisis 

Menganalis suatu sistem untuk menspesifikasidan menstruktur 

kebutuhan poengguna dan menyeleksi fitur yang lain, guna ,medapatkan 

hasil spesifikasi fungsional sistem dan model data secara rinci. 

4. Perancangan secara logika 

Mendapatkan dan menstrukturkan kebutuhan sistem secara 

keseluruhanm guna menghasilkan spesifikasi rinci data, laporan, 

lampiran, dan aturan pemrosesan termasuk didalamnya bagaimana 

format masukan serta keluaran. 

5. Perancangan secara fisik 

Mengembangkan spesifikasi teknologi dan menghasilkan struktur 

program dan basis data serta perancangan struktur fisik. 

6. Implementasi. 

Pada tahap ini dilakukan penulisan program, pepmbuatan basis data 

(database), penginstalan, pengujian sistem yang menghasilkan program 

dan dokumentasi melakukan pelatihan pada calon pengguna serta 

merancang prosedur-prosedur pengguna sistem informasi. 

 

1.3  Pengertian E-Commerce 

Penjualan Online atau bisa disebut E-Commerce yang merupakan transaksi 

penjualan secara elektronik yang dilakukan melalui atau pada jaringan Internet, 

yang memberi kemudahan dalam melakukan transaksi di Internet. 

Secara umum E-Commerce di klasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu :
1
 

a. Business to Bussiness (B2B) 

Merupakan sistem komunikasi bisnis online antar pelaku. Pada 

umumnya transaksi dilakukan oleh para trading partner yang sudah 

saling kenal dengan format data yang telah disepakati. 

b. Bussiness to Costumer (B2C) 

Merupakan mekanisme toko online, yaitu transaksi antar e-merchant 

dengan e-customer. Sifatnya terbuka, sehingga setiap individu dapat 

mengaksesnya melalui suatu web server. 

Penjualan Online digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan 

dan perusahaan dengan perusahaan, pelanggan, atau institusi yang 

                                                           
1
 Indrajit, Richardus Eko, 2001, Manajemen Informasi dan Teknologi Informasi, PT. ELek Media 

Komputindo, Jakarta, hlm 259. 
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bergerak dalam pelayanan public. Sistem Penjualan Online di 

klasifikasikan menjadi tiga tipe aplikasi, yaitu :
2
 

 

1. Elektronik Markets (EMS) 

Sebuah sistem informasi yang menyajikan sebuah segmen pasar yang 

menyediakan fasilitas-fasilitas bagi para penjual dan pembeli untuk bertukar 

informasi tentang produk atau harga. Fasilitas pelanggan Ems adalah terlihat 

lebih efisien dalam hal waktu sedangkan penjual dapat mendistribusikan 

informasi mengenai produk yang ditawarkan. 

2. Electronic Data Interchange (EDI) 

Secara formal  EDI didefinisikan oleh international Data Exchange Association 

(IDEA) sebagai transfer data terstruktur dengan format standar yang telah 

disetujui yang dilakukan system computer ke system computer yang lain dengan 

menggunakan media elektronik. EDI memiliki standar pengkodean transaksi 

perdagangan sehingga tanpa memerlukan hardcopy, faktur serta terhindar dari 

penundaaan. Keuntungan ini adalah waktu pemesanan yang singkat, 

mengurangi biaya , kesalahan, memperoleh  respon yang cepat dan akurat sera 

pembayaran dapat dilakukan secara elektronik. 

3. Internet E-Commerce 

Penggunaaan internet yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk 

perdagangan. Seperti iklan dalam penjualan priduk dan jasa. Transaksi dapat 

dilakukan di Internet antara lain : pembelian/pemesanan dimana barang dikirim 

lewat pos atau sarana lain setelah uang di transfer ke rekening penjual. 

Keuntungan antara lain produk ditawarkan melalui internet, harga lebih murah 

mengingat situs di internet dibandingkan membuka outlet retail. 

4.  Karakter Penjualan Online
3
 

a. Transaksi Tanpa Batas  

Dengan internet pengusaha kecil dan menengah dapat 

memasarkan produknya secara internasional 

b. Transaksi  Anonim 

Penjual dan pembeli bertransaksi melalui internet, system 

pembayaran ditentukan, biasanya dengan kartu kredit. 

c. Produk Digital dan Non Digital 

                                                           
2
 Nuryani, 2001, E-Commerce dalam berita pajak No. 1438/Tahun XXXIII/1Maret2001,hlm.30. 

3
 Sakti, Nufanza Wira, 2001, Perpajakan E-Commerce, Belajar dari Jepang, dalam Berita Pajak, No 

1443/Tahun XXXIII/15 Mei 2001, hlm. 35. 
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Produk-produk yang bersifat digital seperti alat musik, software 

dan lainnya bisa dipasarkan melalui internet dengan cara 

mendownload secara elektronik. 

d. Produk Barang Tak Berwujud 

Penawaran buku yang ditawarkan berbentuk elektronik  yang 

perlu di unduh karena merupakan softcopy dan bukan hardcopy. 

 

1.4  Test Planning 

Test merupakan salah satu tahapan, dimana sebuah website dapat diuji 

kelayakannya. Apakah website tersebut merupakan salah satu website yang 

baik, dilihat dari script maupun dari analisis. Ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan sebelum kita melakukan langkah testing atau uji coba.  

Ada beberapa hal yang  perlu diperhatikan sebelum melakukan uji 

kelayakan yaitu dengan melihat planning , modeling dan konstruksi dari web 

tersebut,  jika dari ketiga hal tersebut  telah teranalisis , proses tes akan bisa 

dilakukan dengan beberapa tahapan .Ada 2 hal yang dilakukan dalam tes 

planning yaitu : 

1 Test Kualitas  

Kualitas dimasukkan kedalam aplikasi sebagai konsekuensi dari proses 

analisa dan desain. Keduanya, harus berjalan melalui konduksi yang sama atau 

bisa disebut dengan sejalan. Menurut Roger S Pressman dan David Lowe, ada 

beberapa langkah yang harus ditempuh untuk menguji kualitas dari sebuah web 

aplikasi.
4
 

a) Content  :  konten dievaluasi dari level syntac dan level sematik. 

Pada level syntac, ada beberapa yang harus diperhatikan seperti 

tanda baca, ejaan dan penulisan. Pada level sematik, proses koreksi 

dilakukan pada konsistensi dan keambiguan dari semua hal.  

b) Function  : adalah test untuk melihat berapa indikasi eror yang 

mungkin terjadi pada naskah, yang dibandingkan dari permintaan 

atau informasi dari stakeholder. Secara garis besar, test ini bisa 

dilihat dari sejalannya fungsionalitas antara permintaan dan 

implementasi.  

c)  Structure  : merupakan penilaian untuk memastikan bahwa  

d) konten dan fungsi dapat dikirim kepada user dengan cara yang 

benar 

                                                           
4
Pressman, Robert S and David lowe. 2009. Web Engineering A Practitioner’s Approach 
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e) Usability  : merupakan test untuk memastikan bahwa setiap kategori 

dari user dapat di support oleh interface (user friendly) dan dapat 

diaplikasikan kepada semua permintaan dan navigasi baik itu sintaks 

maupun sematik.  

f) Navigability  : merupakan penilaian untuk memastikan semua 

navigasi sintaks dan sematik dapat dilakukan untuk menutup semua 

navigasi yang error.  

g) Performance  : merupakan test dibawah berbagai kondisi operasi, 

konfigurasi, loading untuk menilai bahwa sistem dapat merespon 

untuk user interface dan menghendel ekstream loading tanpa dapat 

menerima degradasi operasional.  

h) Compatibility  : merupakan test dengan mengeksekusi aplikasi web 

di berbagai konfigurasi hosting, baik di client atau server side.  

i) Interoperability  : merupakan test untuk menilai bahwa aplikasi web 

yang dibuat, tepat dengan interface diberbagai aplikasi dan 

database.  

 

2. Proses Pengujian Sistem  

Proses pengujian sistem dilakukan atas beberapa kondisi yang 

disesuaikan dengan proses rancangan hingga implementasi. Proses pengujian 

untuk web dimulai dari test konten dan interface  

fungsional, hingga ke end user. Proses pengujian seperti aspek informasi, 

fungsional arsitektur dan navigasi. Menurut Roger S Pressman dan David Lowe, 

ada beberapa test yang bisa dilakukan untuk menguji web aplikasi yang dibuat. 

Berikut adalah beberapa test menurut Roger S Pressman dan David Lowe. 

a) Content Testing 

Dalam pengujian konten, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan sebelum melakukan pengujian terhadap sistem. 

Yang pertama adalah memperbaiki sintax error atau program 

yang masih error. Yang kedua adalah memperbaiki sematik 

error. Kebanyakan pada sistem navigasi yang belum beres. 

Yang terakhir adalah mencari atau memperbaiki kesalahan pada 

struktur atau organisasi dari konten, yang akan ditampilkan pada 

user.  

b) User Interface Testing 

Pada pengujian interface pada user, ada dua hal yang paling 

utama antara lain : memperbaiki kesalahan pada mekanisme 
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interface user dan memperbaiki kesalahan dengan cara 

menerapkan sematik navigasi pada user interfacenya. 

2.  Analisis Sistem 

  Analisis sistem dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem 

informasi yang utuh ke dalam bagian komponennya dengan maksud untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan 

yang terjadi, dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat 

diusulkan  perbaikan. 

2.1  Analisis Terhadap Sistem 

  Sistem informasi dan promosi yang saat ini digunakan oleh Tik Tak 

Digital  masih menggunakan media yang sederhana, serta informasi yang 

diberikan masih kurang sehingga untuk memperoleh informasi keseluruhan 

secara tepat, cepat dan menarik sangat diperlukan untuk kemajuan Tik Tak 

Digital. 

2.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka berhasil diidentifikasi 

masalah yang terjadi selama pengamatan dan wawancara terhadap 

owner/pemilik Tik Tak Digital,  antara lain : 

a. Masih kurangnya promosi di media online yang dilakukan oleh pihak Tik 

Tak Digital, sehingga masih banyak masyarakat jauh yang belum 

mengetahui tentang produk apa saja yang ditawarkan Tik Tak Digital . 

b. Kurangnya media informasi yang diberikan kepada konsumen untuk 

mengetahui produk dan informasi yang diberikan oleh Tik Tak Digital. 

2.3  Analisis Kelemahan Sistem Tik Tak Digital  

   Sistem promosi Tik Tak Digital khususnya dalam penyampaian informasi 

dan promosi (penjualan) dianalisis menggunakan metode/kerangka kerja SWOT 

(Strengths, Weakness, Opportunities and Threats) sebagai dasar untuk 

memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih jelas dan spesifik. Kemudian 

berdasarkan hasil analisis ini nantinya dapat dirancang usulan-usulan untuk 

diterapkan dalam sistem yang ada. Hal ini juga untuk mengetahui alasan dari 

pembaharuan sistem informasi saat ini dengan tepat serta diharapkan dapat 

membantu pembuatan keputusan bagi pihak yang bersangkutan. Hasil analisis  

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 
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2.4  Hasil Analisis SWOT 

 

Gambar 1. Tampilan tabel hasilanalisis 
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3.  Implementasi Database 

Terdapat dua belas tabel pada database Tik Tak Digital , yaitu :  

a. Tampilan Utama Tabel Database Tik Tak Digital 

 

Gambar 2. Tampilan tabel database Tik Tak Digital 

4.  Halaman Utama 

Tahapan desain merupakan tahapan dimana pembuatan interface halaman-

halaman yang nantinya sistem bisa diimplementasikan. Kemudian tahapan 

implementasi merupakan tahapan dimana sistem siap dioperasikan pada 

keadaan sebenarnya, dari sini akan diketahui apakah sistem yang dibuat benar-

benar dapat menghasilkan tujuan yang diinginkan.Berdasarkanpenjelasan di atas 

akan terbentuk sebuah webpage yang yang terlihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 3.Tampilan Utama / Home 

 

4.1  Halaman Admin 

 Halaman admin hanya bisa diakses oleh administrator yang bertugas 

untuk mengatur dan memenej file-file serta data-data yang akan ditampilkan pada 

halaman web sehingga informasi lebih menarik. 

a. Form Login Admin 

 Form login adalah form yang nantinya digunakan oleh admin 

memasukkan user admin  serta passwordnya. Berikut ini tampilan dari 

form login : 

 

Gambar 4. form Login Administrator 
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b. Halaman Utama Admin 

Halaman ini ditemukan ketika seorang admin telah login dan 

halaman ini berisi data-data yang dibutuhkan oleh seorang admin. 

 

Gambar 5. Halaman Utama Administrator 

 

5.  Kesimpulan 

Dari hasil pembuatan aplikasi Web pada Tik Tak Digital, dan sebagai akhir 

dari laporan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Dengan dibuatnya menu kategori yang berisi beberapa macam produk, 

maka proses pemilihan dan pengelompokkan produk akan menjadi lebih 

mudah. Pengunjungpun bisa lebih mudah dalam melihat produk dan 

spesifikasinya. 

2. Menu konfirmasi data pelanggan, transaksi detail dan list transaksi 

mempermudah pelanggan dalam proses pembelian. Pada list transaksi 

bisa dilihat semua transaksi yang pernah dilakukan. 

3.  Dengan dibuatnya beberapa menu laporan yang telah terintegrasi 

memudahkan administrator untuk merekap data yang masuk. Jadi 

transaksi yang masuk bisa langsung dilihat dan dicetak saat itu juga guna 

menghindari manipulasi data dan sebagai bukti cadangan baik untuk 

pelanggan maupun administrator. 

4.  Aplikasi Website Tik Tak Digital hanya melakukan proses pemesanan dan 

proses transaksi pembayaran dilakukan melalui proses transfer via Bank 

yang ditujukan kepada pihak Tik Tak Digital. 
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5. Adanya otomatis hapus pada laporan pemesanan sangat membantu 

adminstrotor. 

 

5.1  Saran 

Dalam penulisan skripsi ini tentu terdapat banyak kekurangan, yang dapat 

disempurnakan pada penelitian-penelitian berikutnya. Maka agar aplikasi ini 

dapat lebih sempurna, pengembangan aplikasi ini disarankan agar menciptakan 

aplikasi yang lebih kompleks, sehingga semakin banyak fasilitas dalam web ini 

yang bisa diberikan ke pelanggan.  

Saran yang diajukan adalah : 

a. Diharapkan transaksi penjualan yang terjadi tidak tergantung pada admin 

penjualan, sehingga pemilik toko lebih memiliki kebebasan dalam 

melakukan transaksi produk. 

b. Sistem basis data yang lebih baik, sehingga mampu menjadi media 

penyimpanan data yang lebih ringan dan tetap menjaga integritas data. 

c. Diharapkan adanya laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Jadi 

data laporan yang ada menjadi tersusun lebih rapi lagi. 
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