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ABSTRACT 
 

Object of this study is Salwa Yogyakarta Batik Shop. Salwa is a store that sells a 
variety of batik as the main product. Marketing of Batik Shop Salwa still used brochures, 
pamphlets, and store cards. Because it is less then the maximum the company wants 
made websites as media buying and selling online. 

Making starts from analyzing the needs and problems of the old system in order 
to be refined into a new system that will be created. Furthermore, making the application 
programming websites using PHP as the basis of the application of this website. 

The ultimate goal of making the application of this website is how the system can 
serve the online sales through the website so that a positive impact on Salwa Yogyakarta 
Batik Shop. 

Keywords: website, internet, salwa, batik shop, online store, php 
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1. Pendahuluan 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat tidak 

dapat dipungkiri memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi. Bagi 

perusahaan dan organisasi misalnya, telah menggunakan teknologi informasi sebagai 

modal untuk bersaing dengan kompetitor lainnya. Kelancaran di dalam berbisnis 

merupakan salah satunya. 

Internet merupakan jaringan komputer luas dan besar yang mendunia. Internet 

telah menjadi suatu aset yang sangat berpengaruh dalam proses pemasaran di dalam 

dunia bisnis. Bahkan pada metode-metode pemasaran tradisional, seperti periklanan 

televisi, radio dan surat kabar telah memiliki web dan alamat email pribadi. 

Website atau situs merupakan kumpulan halaman yang menampilkan informasi 

data, teks, gambar, animasi, suara, dan gabungan dari semuanya sehingga membentuk 

suatu rangkaian bangunan yang saling terkait dengan jaringan-jaringan halaman. Saat ini 

terdapat jutaan situs web di internet yang mencakup berbagai topik, pemasar dan 

pengembang usaha berlomba-lomba menampilkan situs perusahaan sebagai landasan 

pemasaran global yang lebih luas. Salah satu pemasar yang jeli melihat peluang ini 

adalah Toko Batik Salwa Yogyakarta. 

Toko Batik Salwa Yogyakarta adalah sebuah usaha yang menjualan berbagai 

macam batik traditional dan exclusive. Hingga saat  ini pemasaran yang dikembangkan 

oleh Toko Batik Salwa Yogyakarta hanya sebatas brosur, pamflet dan kartu nama toko. 

Melihat peluang yang besar dari pemanfaatan website sebagai salah satu media 

pemasaran, maka Toko Batik Salwa Yogyakarta memperkenalkan, memberikan informasi 

dan mempromosikan usaha yang telah dirintis ke dalam media yang lebih luas ke dalam 

sebuah website baru yang akan dibangun. Dengan demikian diharapkan strategi dan 

pemasaran akan berkembang sehingga mendorong peningkatan permintaan pasar 

terhadap barang maupun jasa yang disediakan oleh Toko Batik Salwa Yogyakarta. 
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Berdasarkan masalah diatas, untuk dapat membuat perancangan website untuk 

Toko Batik Salwa Yogyakarta sebagai sarana promosi dan transaksi jual beli online, 

maka penulis selaku mahasiswa STMIK AMIKOM Yogyakarta, bermaksud melakukan 

penelitian Toko Batik Salwa Yogyakarta dengan judul "Analisis dan Perancangan 

Website Sebagai Media Promosi dan Penjualan Pada Toko Batik Salwa Yogyakarta". 

2. Landasan Teori 

2.1 Pengertian Sistem 

Secara sederhana sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau 

himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling interaksi, dan 

saling bergantung satu sama lain. Murdick dan Ross (1993), mendefinisikan sistem 

sebagai seperangkat elemen yang digabungkan dengan lainnya untuk tujuan bersama.
1
 

2.2 Pengertian Informasi 

Menurut Davis (1955) yang disadur oleh Hanif Al Fatta (2007, hal. 9)
2
 

menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang 

berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau 

mendatang. Beguitu pula Mc Leod(1995) dalam buku Hanif Al Fatta (2007, hal. 9) 

mendefinisikan bahwa informasi adalah data yang telah diproses, atau  data yang 

memiliki arti. 

2.3 Pengertian Sistem Informasi 

Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam 

pengambilan keputusan. Informasi dapat diperoleh dari sistem informasi. Sistem 

informasi didefinisikan oleh Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis sebagai berikut ini: 

Sistem informasi yaitu suatu sistem yang menyediakan informasi untuk 

manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional 

perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi 

informasi dan prosedur-prosedur yang tergorganisasi. 

                                                 
1
 Hanif Al Fatta, Analisis & Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan & 

Organisasi Modern  (Yogyakarta: Andi, 2007), hlm. 3-5. 
2
 Hanif Al Fatta, Analisis & Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan & 

Organisasi Modern (Yogyakarta: Andi, 2007), Hal.9 
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2.4 SDLC (Software Development Life Cycle) 

SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan 

programmer dalam membangun sistem informasi. Dalam sebuah siklus SDLC, terdapat 

enam langkah. Jumlah langkah SDLC pada referensi lain mungkin berbeda, namun 

secara umum adalah sama. Langkah tersebut adalah 
3
: Perencanaan (Planning), Analisis 

(Analysis), Perancangan Sistem / Desain (Design), Implementasi Pengembangan Sistem 

(Implementation System Development), Pengujian (Testing), Pemeliharaan. 

2.5 Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah sebuah analisa yang dicetuskan oleh Albert Humprey 

pada dasawarsa 1960-1970an. Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi 

internal maupun eksternal dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis 

terhadap kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan-kelemahan (Weakness) serta 

peluang-peluang (Opportunities) dan ancaman-ancaman (Threats) dari lingkungan untuk 

merumuskan strategi organisasi yang akan digunakan untuk merancang strategi dan 

program kerja.
4
 

2.6 Pengertian Promosi 

Promosi merupakan salah satu cara yang dibutuhkan perusahaan dalam 

meningkatkan volume penjualan. Menurut Saladin (2003) yang disadur oleh Fredy 

Rangkuti (2009, hal. 49) menyatakan bahwa promosi adalah salah satu unsur dalam 

bauran pemasaran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, 

dan meningkatkan tentang produk perusahaan
5
. 

2.7 Pengertian Internet 

Menurut Yuhefizar (2008, hal. 2), internet adalah rangkaian hubungan jaringan 

komputer yang dapat diakses secara umum di seluruh dunia, yang mengirimkan data 

dalam bentuk paket data berdasarkan standar Internet Protocol (IP).
6
 

                                                 
3
 SDLC,"Software Development Life Cycle", dalam 

http://users.evtek.fi/~jaanah/IntroC/DBeech/3gl_sdlc_1.htm 
4
 Nurlaela Anggraini, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan pada AZKAPURI 

BOUTIQUE Batik Yogyakarta Berbasis Web, 2013, hlm .35 
5
 Fredy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus – Integrated Marketing Communications 

(Jakarta: Gramedia, 2009), Hal.49. 
6
 Yuhefizar, 10 Jam Menguasai Internet, Teknologi dan Aplikasinya (Jakarta: Elex Media, 2008), Hal.2. 
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2.7.1 Manfaat Internet 

Dengan internet kita telah terkoneksi dengan jaringan komputer di dunia. 

Komputer-komputer tersebut saling bertukar data dengan menggunakan program aplikasi 

yang dapat dimengerti oleh semua komputer. Melalui kabel telepon atau satelit, para 

pengguna komputer dapat berbagi informasi dalam berbagai bentuk. Menurut Maryono 

dan Istiana (2008, hal. 12-14)
7
, Internet memiliki berbagai manfaat diantaranya adalah 

sebagai berikut: Sarana Informasi, Sarana Kegiatan Bisnis, Sarana Pendidikan, Sarana 

Hiburan, Sarana Komunikasi. 

2.7.2 World Wide Web dan Website 

World wide web sering disingkat dengan www atau website adalah suatu metode 

untuk menampilkan informasi di internet, baik berupa teks, gambar, suara maupun video 

yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen 

dengan dokumen lainnya (hypertext) yang dapat diakses sebuah browser.
8
 

2.7.3 Pengertian Domain 

Menurut Rahma (2010, hal. 9), domain adalah alamat unik di dunia internet yang 

digunakan untuk mengindentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain adalah 

alamat yang digunakan untuk mencari dan menemukan sebuah website pada dunia 

internet. 

2.8 Pemrograman Web 

2.8.1 CSS (Cascading Style Sheet) 

Cascade Style Sheet (CSS) adalah sebuah fitur yang diperkenalkan sejak HTML 

versi 4.0 dan berfungsi untuk menangani masalah tampilan pada HTML seperti jenis, 

ukuran dan warna font, posisi teks, batas tulisan atau margin, warna background dan 

sebagainya. 

2.8.2 HTML (Hyper Text Markup Language) 

HTML adalah kependekan dari Hyper Text Markup Language merupakan sebuah 

bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Fasilitas 

hypertext merupakan metode yang menautkan (link) satu dokumen ke dokumen lain 

                                                 
7
 Maryono dan Istiana, Teknologi Informasi & Komunikasi 1, (Jakarta: Yudhistira, 2007), Hal.12-14. 

8
 Jarot S Darma dan A. Shenia, Buku Pintar Menguasai Internet (Jakarta: Media Kita, 2009) 



 

 

5 

 

melalui suatu teks. Menurut Anhar (2010, hal. 40), HTML adalah sekumpulan simbol-

simbol atau tag-tag yang dituliskan dalam file yang dipergunakan untuk menampilkan 

halaman pada web browser. 

2.9 Server Side Scripting 

Server Side Scripting merupakan suatu bahasa scripting yang dalam 

menterjemahkan skripnya dilakukan di server web, kemudian hasilnya baru dikirimkan ke 

browser web dalam bentuk HTML
9
. Contoh dari server side scripting diantaranya: ASP, 

ColdFusion, Java Server Pages, PERL, Phyton, dan PHP. 

2.9.1 PHP (PHP: Hypertext Prepocessor) 

Menurut Anhar (2010, hal. 2)
10

, PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf, 

yang diberi nama FI (Form Interpreted) dan digunakan untuk mengelola form dari Web. 

Pada perkembangannya, kode tersebut dirilis ke umum sehingga mulai banyak 

dikembangkan oleh programmer di seluruh dunia. 

2.10 Konsep Dasar Basis Data 

2.10.1 Definisi Basis Data 

Basis data (Database) merupakan sekumpulan data yang disusun secara logis 

dan dikendalikan secara sentral. Database memiliki bagian-bagian penting misalnya tabel 

yang digunakan untuk menyimpan data. Sedangkan tabel memiliki field atau kolom dan 

record atau data per baris.
11

 

2.10.2 Tabel (Table) 

Tabel digunakan untuk menyimpan sebuah data. Apabila database diibaratkan 

sebuah rumah, maka tabel  adalah kamarnya. Fungsi kamar digunakan untuk 

menyimpan barang yang sifatnya khusus, demikian juga dengan tabel digunakan untuk 

menyimpan kelompok data yang sifatnya khusus. 

                                                 
9
 Tim LPK Wahana Semarang, Panduan Aplikatif Pengembangan Web Berbasis ASP (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2002) 
10

 Anhar, Panduan Menguasai PHP dan MySQL Secara Otodidak (Jakarta: Mediakita, 2010), Hal.2 
11

 Ema Utami, RDBMS Menggunakan MS SQL Server 2000, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2008), hlm. 50. 
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2.10.3 Kolom (Field) 

Kolom merupakan bentuk kecil dari database untuk menyimpan data. Untuk lebih 

jelasnya, jika database diibaratkan sebuah rumah, maka tabel adalah kamarnya 

sedangkan kolom adalah almarinya. Jadi kolom memisahkan data dalam cakupan yang 

lebih kecil. 

2.10.4 Primary Key 

Primary Key merupakan bagian dari atribut yang terdapat di dalam tabel yang 

digunakan sebagai kunci utama dalam melakukan relasi dengan tabel yang lain. 

2.10.5 Foreign Key 

Foregin Key merupakan satu atau gabungan sembarang atribut yang menjadi 

primary key dalam relasi lain yang mempunyai hubungan secara logik. 

2.10.6 DDL (Data Definition Language) 

Merupakan sub bahasa SQL yang berfungsi mendefinisikan database dan tabel. 

Namun karena di akses perintah DDL ini dapat digunakan dalam mendefinisikan tabel 

saja, untuk membangun struktur data dengan lengkap di perlukan perintah-perintah DDL, 

diantaranya adalah: Create, Drop, Alter. 

2.10.7 DML (Data Manipulation Language) 

Merupakan sub bahasa SQL yang berfungsi memanipulasi data yang ada dalam 

basis data atau database. Seperti untuk menampilkan data, menhapus data, atau 

mengisi data. Adapun perintah DDL adalah sebagai berikut: Select, Insert, Delete, 

Update. 

2.11 Normalisasi 

Menurut Kristianto (1994, hal. 19) menyebutkan proses normalisasi merupakan 

proses pengelompokan data elemen menjadi tabel yang menunjukkan entity dan 

relasinya. 

Kristianto (1994, hal. 24-27)
12

 menyebutkan proses normalisasi dapat dibagi 

menjadi beberapa tahapan diantaranya: Bentuk tidak normal (Unnformalized Form), 

Bentuk normal kesatu (1NF / First Normal Form), Bentuk normal kedua (2NF / Second 

                                                 
12

 Kristianto, Konsep dan Perancangan Database (Yogyakarta: ANDI Offset,1994), Hal.24-27 
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Normal Form), Bentuk normal ketiga (3NF / Third Normal Form), Boyce-Codd Normal 

Form (BCNF). 

2.12 Bagan Alir (Flowchart) 

2.12.1 Bagan Alir Sistem (Systems Flowchart) 

Bagan alir sistem (systems flowchart) merupakan bagan yang menunjukkan arus 

pekerjaan secara keseluruhan dari sistem.
13

 

2.12.2 Bagan Alir Program (Program Flowchart) 

Bagan alir program (program flowchart) merupakan bagan yang menjelaskan 

secara rinci langkah-langkah dari proses program. 

2.13 Data Flow Diagram (DFD) 

Menurut Tata Sutabri (2004, h. 163)
14

, data flow diagram adalah suatu network 

yang menggambarkan suatu sistem automat atau komputerisasi, manualisasi atau 

gabungan dari keduanya, yang pengambarannya disusun dalam bentuk kumpulan 

komponen sistem yang saling berhubungan sesuai dengan aturan mainnya. 

2.14 Software yang Digunakan 

2.14.1 Perangkat Lunak Database MySQL 

MySQL merupakan salah satu software database open source yang 

dikembangkan oleh sebuah komunitas bernama MySQL AB dengan tujuan membantu 

user untuk menyimpan data-data dalam tabel.
15

 

2.14.2 Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop merupakan software pengolah gambar (digital imaging).
16

 

Photoshop mendukung banyak format file seperti, Photoshop Document (.psd), Bitmap 

Image (.bmp), Join Photographic Experts Group (.jpg), Graphics Interchange Format 

(.gif), Portable Network Graphic (.png). 

                                                 
13

 Prof. Dr. Jogiyanto HM, MBA, Akt. ,Analisis & Desain : Pendekatan Terstruktur, Teori dan Praktik 

Aplikasi Bisnis, (Yogyakarta : ANDIS OFFSET, 2005) hlm. 796. 
14

 Tata Sutabri, Pemrograman Terstruktur (Yogyakarta: Andi Publisher, 2004), Hal.163 
15

 Madcoms, Teknik Mudah Membangun Website dengan HTML, PHP, MySQL, (Yogyakarta : Andi Offset, 

2008), hlm. 52. 
16

 Wahana Komputer, Teknik Mengolah Foto Digital dengan Adobe Photoshop CS, (.Jakarta: PT Elex Media 

Komputindo, 2007) 
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2.14.3 Macromedia Dreamweaver 8 

Menurut Suyanto (2005, hal. 244), Macromedia Dreamweaver adalah Sebuah 

software web design yang menawarkan cara mendesain website dengan dua langkah 

sekaligus dalam satu waktu, yaitu mendesain dan memprogram. Saat ini versi terbaru 

yang diperkenalkan telah mencapai versi Dreamweaver 8. 

2.14.4 Notepad ++ 

Selain menggunakan Macromedia Dreamweaver, penulis juga sering 

menggunakan Notepad++ untuk membantu dalam menyelesaikan proyek yang sedang 

dikerjakan. Software ini sering penulis gunakan ketika ingin mengedit secara cepat kode-

kode yang telah dibuat sebelumnya dengan menggunakan Macromedia Dreamweaver, 

karena lebih ringan dan tampilannya yang lebih sederhana. 

2.14.5 XAMPP 

XAMPP (Multiplatform Apache PHP Perl) merupakan sebuah paket web server 

open source, yang di dalamnya terdapat Apache, HTTP Server, MySQL Database dan 

Interpreter yang ditulis dalam bahasa pemrograman PHP dan Perl. XAMPP dapat 

berjalan pada beberapa sistem operasi yaitu Windows, Linux, Solaris dan Mac OS. 

2.14.6 Mozilla Firefox 

Mozilla Firefox adalah sebuah aplikasi untuk browsing yang sangat populer, 

dibuat oleh mozilla corporation, firefox adalah salah satu web browser open source yang 

dibangun dengan Gecko layout engine.
17

 

3. Analisis dan Perancangan Sistem 

3.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Toko Batik Salwa Yogyakarta merupakan sebuah badan usaha kecil dan 

menengah yang bergerak di bidang perdagangan pakaian batik. Toko Batik Salwa 

berada di Pusat Grosir Metro Beringharjo PB 1, LT.2, Blok D2, No.006-Yogyakarta. 

                                                 
17 Mata Maya Studio, Perang Browser, (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 32. 
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3.2 Definisi Masalah Sistem 

Usaha Toko Batik Salwa Yogyakarta menggunakan sistem penjualan yang masih 

mengandalkan penjualan secara tradisional, yaitu pembeli datang ke toko untuk membeli 

produk. 

3.2.1 Analisis SWOT 

Dengan menggunakan analisis SWOT, dapat diketahui kekuatan dan kelemahan 

dari sistem yang ada pada Toko Batik Salwa Yogyakarta serta mengenal peluang dan 

ancamannya.  

Table 3.1 Faktor-faktor strategis 

No Faktor-Faktor Strategis 

1 Kekuatan (Strengths) 

 Memperluas jangkauan pemasaran produk Batik Salwa ke daerah yang lebih 
luas. 

 Dapat mengganti pendistribusian informasi melalui media cetak seperti brosur, 
pamflet atau media cetak lainnya. 

 Dapat beroperasi 24 jam dan diakses dari komputer di berbagai daerah yang 
terhubung dengan internet serta update informasi terhadap produk-produk 
terbaru dapat dilakukan lebih cepat. 

2 Kelemahan (Weakness) 

 Keamanan belum sepenuhnya terjamin meski dari sistem yang dibangun 
sudah dilakukan upaya keamanan sistem. 

 Walaupun sistem baru mampu memperluas jangkauan pemasaran, namun 
belum sepenuhnya mencakup daerah-daerah yang minim layanan penyedia 
jaringan internet. 

 Bahasa yang digunakan masih bahasa lokal (bahasa indonesia) dan belum 
tersedianya fitur translate ke bahasa internasional (inggris). 

3 Peluang (Opportunities) 

 Perkembangan internet yang semakin pesat memudahkan pengguna 
mengakses suatu halaman website dari manapun sehingga dengan adanya 
sistem baru dapat memungkinkan bertambahnya jumlah pelanggan dari 
berbagai daerah. 

 Karena di sekitar Toko Salwa belum banyak perusahaan/toko batik yang 
memiliki website, peluang untuk memasarkan produk melaui website masih 
sangat terbuka. 

4 Ancaman (Threats) 

 Kinerja sistem baru yang dibangun tergantung pada jasa penyedia hosting, 
jika jasa penyedia hosting mengalami masalah atau gangguan, maka dapat 
berdampak secara langsung terhadap sistem baru ini. 

 Sistem baru yang dibangun tidak dapat dihindarkan dari ancaman para 
penjahat dunia maya yang dengan sengaja atau tidak sengaja, merusak 
sistem baru ini. 

 Pesaing dari perusahaan-perusahaan dengan skala besar yang ada di 
yogyakarta, karena selain harga dan desain yang sama-sama bersaing, 
mereka memiliki cara promosi yang lebih bagus dan cabang yg lebih banyak. 
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3.2.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

3.2.2.1 Analisis Kebutuhan Sistem Fungsional 

Terdiri dari analisis kebutuhan administrator, user dan pengunjung. 

3.2.2.2 Analisis Kebutuhan Sistem Non Fungsional 

Terdiri dari operasional, keamanan, informasi, dan kinerja. 

3.2.3 Analisis Kelayakan Sistem 

3.2.3.1 Analisis Kelayakan Teknologi 

Sistem ini secara teknis sangat layak karena pemilik Toko Batik Salwa bisa 

menggunakan komputer dan menginginkan penjualan produk batiknya dipasarkan 

melalui dunia maya. 

3.2.3.2 Analisis Kelayakan Operasional 

Sistem ini dapat menyelesaikan masalah penggunaan sistem selama ini, yaitu 

transaksi penjualan yang biasa dilakukan dengan tatap muka dan terbatas oleh ruang 

dan waktu maka dengan sistem ini transaksi penjualan dapat dilakukan secara elektronik 

dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. 

3.2.3.3 Analisis Kelayakan Hukum 

Sistem publikasi yang ada pada sistem informasi penjualan berbasis web ini tidak 

melanggar hukum dan peraturan yang berlaku. Isi dari sistem yang baru tidak berisikan 

SARA maupun pornografi sehingga tidak melanggar hukum. 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

 

3.3 Perancangan Sistem 

3.3.1 Perancangana Flowchart Sistem 

 

Gambar 3.1 Flowchart Sistem Penjualan 

3.3.2 DFD (Data Flow Diagram) 

 

Gambar 3.2 Diagram Konteks (DFD Level 0) 
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3.3.3 Perancangana Basis Data 

3.3.3.1 Normalisasi 

Proses normalisasi merupakan proses pengelompokan data elemen menjadi 

tabel yang menunjukkan entity dan relasinya. 

3.3.3.2 Relasi Antar Tabel 

 

Gambar 3.3 Relasi Antar Tabel 

3.3.4 Perancangan Antar Muka (Interface) 

Perancangan antarmuka yang dimaksud adalah rancangan desain antarmuka 

untuk masukan (input) data dari admin dan user serta desain antarmuka untuk keluaran 

(output) pada Toko Batik Salwa Yogyakarta. 

4. Implementasi dan Pembahasan 

4.1 Implementasi 

Setelah melakukan tahap analisis dan perancangan, maka tahap selanjutnya 

adalah implementasi sistem. Implementasi adalah penerapan hasil analisis dan 

perancangan yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. 

4.1.1 Implementasi Perancangan Database 

Sistem website Toko Batik Salwa Yogyakarta ini menggunakan “db_salwa” 

sebagai nama database. 



 

 

13 

 

4.1.2 Implementasi Perancangan Form 

Implemenasi perancangan form pada edit ubah password, form edit akun, form 

konfirmasi pemesanan, form login kustomer, form login admin, form ganti password, form 

pendaftaran. 

4.2 Uji Coba Sistem 

Uji coba sistem dan program dalam pembuatan website Toko Batik Salwa 

Yogyakarta ini dilakukan dengan pengetesan fungsi dan logika yang telah diberikan pada 

masing-masing program, apakah masih ada kesalahan atau tidak. Ada dua jenis 

pengujian sistem, yaitu : 

4.2.1 White Box Testing 

White Box Testing lebih mengacu pada pengujian yang dilakukan terakhir kali 

sebelum sistem diimplementasikan. Strategi ini digunakan untuk melihat mekanisme 

internal dari suatu produk perangkat lunak, khususnya untuk mengamati struktur dan 

logika kode-kode program yang ditulis. Strategi ini dapat dilakukan dengan cara meninjau 

langsung kode program (source code) yang ditulis dalam membangun perangkat lunak. 

Termasuk di dalamnya komponen-komponen berupa fungsi (function), prosedur 

(procedure) ataupun modul-modul eksternal yang digunakan. 

4.2.2 Black Box Testing 

Pengujian Black Box Testing dilakukan dengan cara menguji setiap modul yang 

berkaitan dengan operasi insert, select, update, delete atau memfokuskan pada 

kebutuhan fungsional. Uji coba black box testing dinyatakan sukses apabila fungsi-fungsi 

yang dibutuhkan berjalan dengan baik dan benar. 

4.3 Pembahasan Tampilan 

4.3.1 Halaman Utama Pengunjung 

Pada saat pengunjung pertama kali masuk ke website Toko Batik Salwa maka 

akan masuk ke halaman utama website. Pengunjung dapat mengakses beberapa menu 

diantaranya menu cara pembelian, hubungi kami, profil, katalog produk dan menu 

konfirmasi. Berikut adalah halaman home untuk pengunjung: 
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Gambar 4.1 Halaman Utama Pengunjung 

4.3.2 Halaman Utama Kustomer 

Pada saat kustomer atau pelanggan mengakses website Toko Batik Salwa maka 

akan muncul halaman utama atau halaman index dari website. Kustomer dapat 

mengakses seluruh menu yang ada pada pengunjung ditambah dengan menu utama 

user/kustomer. 

4.3.3 Halaman Admin 

 

Gambar 4.2 Halaman Utama Admin 
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4.4 Pemasangan Online 

Tahapan awal sebelum melakukan pemasangan aplikasi ke hosting, penulis 

sudah membeli sebuah domain dan Namecheap sebagai registrant tempat pembelian 

domain tersebut. Setelah domain terbeli, tahapan selanjutnya adalah mengarahkan 

Name Server sesuai Name Server yang ada di cpanel. Dalam kasus ini penulis sudah 

memiliki cpanel sebelumnya. 

Tahapan selanjutnya yaitu mengupload file-file aplikasi website ke cpanel, berikut 

langkah-langkah yang dilakukan: 

Login cpanel dengan mengakses URL yang disediakan. 

1. Pilih menu add on domain untuk menambahkan daftar domain ke cpanel. 

2. Setelah add on domain berhasil, maka akan dibuatkan secara otomatis 

folder/direktori untuk penyimpanan file website yang bersangkutan. 

3. Pilih menu MySQL Database untuk membuat database beserta usernya. 

4. Memberi hak akses pada user yang sudah dibuat untuk database yang dibuat. 

5. Import file sql database (*sql) dari localhost ke database yang ada di cpanel. 

6. Upload file aplikasi ke direktori yang telah dibuat. 

7. Menyesuaikan koneksi dengan database. 

8. Aplikasi siap dijalankan. 

4.5 Pemeliharaan Sistem 

Pemeliharaan sistem merupakan faktor atau point yang penting dalam perangkat 

lunak terlebih website. Pemeliharaan sistem dilakukan agar kinerja website dapat 

berjalan dengan baik dan menghindari kehilangan-kehilangan data-data maupun 

informasi yang penting seperti dengan melakukan backup database. Namun tidak hanya 

itu, perkembangan website harus ada inovasi dan pembenahan sistem untuk 

menghadapai data-data baru maupun kejenuhan user dalam menggunakan website. 

Sehingga selain memelihara sistem yang baru, alangkah baiknya developer website juga 

melakukan pembaruan sistem secara berkala. 

5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasa yang ada pada halaman sebelumnya dengan adanya 

penelitian pada Toko Batik Salwa Yogyakarta dan pembuatan laporan skripsi dengan 
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judul “Analisis dan Perancangan Website Sebagai Media Promosi dan Penjualan Pada 

Toko Batik Salwa Yogyakarta” dapat ditarik kesimpulan yaitu. 

Dalam membuat website sebagai media promosi dan jual beli online maka harus 

melalui tahap-tahap seperti: Perencanaan/Planning, Analisis, Perancanagan sistem dan 

design, Implementasi pengembangan sistem, Pengujian, dan Pemeliharaan. 

Website yang telah dibuat ini dapat memberikan manfaat bagi pemilik usaha 

Toko Batik Salwa Yogyakarta yang ingin mem-publish/mempromosikan usaha produk 

batiknya supaya lebih luas lagi lewat internet. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan 

bagi pengguna internet dalam pembelian produk batik melalui internet sehingga pembeli 

tidak perlu lagi datang ke toko. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis untuk proses pelaksanaan 

pengembangan aplikasi website selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Pemeliharaan sebaiknya dilakukan secara rutin misalnya backup data 1 bulan 

sekali. 

2. Pengembangan website dalam hal inovasi baik dari tampilan maupun 

penambahan fitur sesuai dengan teknologi yang sedang berjalan. 

3. Agar situs lebih banyak dikunjungi maka perlu dioptimalkan lagi SEO (Search 

Engine Optimization). 

4. Dalam membangun sebuah sistem terutama website, keamanan data dan inovasi 

fitur-fitur terbaru menjadi faktor terpenting sehingga perlu perhatian lebih dalam 

aspek ini. 
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