
 

BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1 Analisis Sistem 

  Analisis sistem merupakan penguraian dari sebuah sistem yang utuh 

ke dalam sebuah komponen, dengan maksud untuk mengidentifikasi dan 

mengevaluasi  permasalahan – permasalahan, hambatan, kesempatan yang 

terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan – 

perbaikan. Analisis sistem bertujuan untuk mengetahui mekaisme sistem, 

proses yang terjadi dalam sistem, serta hubungan antar proses. 

 3.1.1 Analisis Kebutuhan Sistem 

  Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui fasilitas 

yang harus disediakan atau dimiliki oleh sistem agar dapat melayani 

kebutuhan pengguna sistem. Fungsi utama sistem ini adalah untuk 

membantu pengguna dalam melakukan penjualan produk secara 

online. 

3.1.2 Analisis Peran Sistem 

 Sistem ini mempunyai peranan sebagai berikut: 

 a. Sistem ini berperan sebagai media promosi. 

 b. Sistem ini berperan sebagai suatu wadah yang dapat menampung 

keseluruhan distro yang ada di Kota Kupang, yakni 10 (sepuluh) 

distro. 
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3.1.3 Analisis Peran Pengguna 

  Sistem ini memiliki 3 (tiga) peran pengguna yang terdiri dari 

administrator, operator dan pelanggan.  

a. Administrator  

Administrator bertugas untuk melakukan konfirmasi akun distro 

baru, mengubah, memblokir maupun menghapus akun distro dan 

akun pelanggan, serta menambah, mengubah dan menghapus data 

ongkos kirim. 

b. Operator 

Operator berperan sebagai pengelola distro yang bertugas untuk 

memasukkan data produk, memperbaharui data produk, 

menghapus data produk, melakukan konfirmasi pembayaran yang 

telah dilakukan oleh pelanggan, serta berinteraksi langsung dengan 

pelanggan melalui sistem dalam melakukan proses pembelian 

hingga pembayaran. 

c. Pelanggan  

Pelanggan memiliki peran sebagai konsumen yang telah 

melakukan registrasi/pendaftaran akun di sistem, sehingga 

memiliki hak akses untuk melakukan pembelian produk. 

3.1.4 Sistem Perangkat Pendukung 

  Agar dapat bekerja dengan baik, maka sistem yang dibuat ini 

harus didukung oleh perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) yang baik pula. 
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 3.1.4.1 Sistem Perangkat Keras 

  Komponen perangkat keras yang digunakan untuk 

membuat sistem ini adalah sebagai berikut: 

  a. Laptop Intel (R) Core (TM) i3 CPU  M 370 @ 2.40 GHz. 

  b. RAM 4  GB. 

  c. Harddisk Drive 320 GB. 

  d. Keyboard. 

  e. Mouse. 

 3.1.4.2 Sistem Perangkat Lunak 

  Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk 

membuat sistem ini antara lain: 

 a. Sistem operasi Microsoft Windows 7. 

 b. Sublime Text 3. 

 c. XAMPP versi 5.6.31-0. 

 d. Google Chrome/Mozilla Firefox sebagai web browser. 

 e. Balsamic Mockup . 

2.2 Flowchart Sistem 

Flowchart digunkana untuk menggambarkan proses penyelesaian 

masalah dan sebagai bagan alir jalannya sistem stelah mengadakan analisis. 

Flowchart sistem dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Flowchart Sistem 

Penjelasan flowchart sistem pada gambar 3.1 yakni: 

1. Pelanggan. 

 Pelanggan melakukan login kemudian akan diproses oleh sistem. 

Apabila data-nya tidak sesuai, maka pelanggan tetap berada pada 

halaman login dan harus mengisi data login yang sesuai. Sedangkan 

apabila data login-nya sesuai maka tampilan akan diarahkan ke halaman 

beranda pelanggan yang berisikan data distro dan data produk. 
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Selanjutnya pelanggan dapat melakukan proses pemesanan produk. 

Setelah proses pemesanan produk selesai dilakukan, selanjutnya data 

produk yang telah dipesan akan dimasukkan ke dalam database dan 

sistem akan menampilkan data hasil pembelian produk berupa nota 

pembelian digital. Selanjutnya pelanggan mengirimkan bukti 

pembayaran, kemudian akan di konfirmasi oleh operator. Apabila 

konfirmasi selesai dilakukan, maka pelanggan dapat melihat status 

pembelian dan memperoleh nomor resi pengiriman produk dari operator. 

2. Operator 

 Operator melakukan login kemudian akan diproses oleh sistem. 

Apabila data-nya tidak sesuai, maka operator tetap berada pada halaman 

login dan harus mengisi data login yang sesuai. Sedangkan apabila data 

login-nya sesuai maka tampilan akan diarahkan ke halaman beranda 

operator  yang berisikan data produk, data pemesanan produk dan data 

pelanggan. Kemudian operator akan melakukan konfirmasi pembayaran 

dan mengubah status pembelian produk. 

3. Admin 

 Admin melakukan login kemudian akan diproses oleh sistem. 

Apabila datanya tidak sesuai, maka admin tetap berada pada halaman 

login dan harus mengisi data login yang sesuai. Sedangkan apabila data 

login-nya sesuai maka tampilan akan diarahkan ke halaman beranda 

admin yang berisikan data distro, data pelanggan dan data ongkos kirim. 

Selanjutnya apabila terdapat distro baru yang melakukan pendaftaran 
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akun, maka admin melakukan konfirmasi akun distro baru tersebut, serta 

apabila ada perubahan tarif ongkos kirim maka admin akan mengubah 

data ongkos kirim yang kemudian akan diproses oleh sistem. Selanjutnya 

sistem akan menampilkan data ongkos kirim. 

3.3 Perancangan Sistem 

Tahap perancangan sistem dapat didefinisikan sebagai tahap 

penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari 

beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh. 

Perancangan sistem harus berdasarkan flowchart sistem yang baru seperti 

yang sudah digambarkan pada pembahasan sebelumnya. Semua fungsional 

produk yang telah dispesifikasikan dalam tahap analisis, akan diterapkan 

dalam proses perancangan ini. 

3.3.1 Diagram Konteks 

Diagram konteks merupakan level tertinggi dari diagram arus data 

(DAD) yang menggambarkan hubungan sistem dengan 

lingkungannya. Diagram ini menunjukkan secara umum hubungan 

dari proses masukkan dan proses keluaran. Diagram konteks dapat 

dilihat pada gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Diagram Konteks. 

3.3.2 Diagram Berjenjang 

Diagram berjenjang adalah diagram yang digunakan untuk 

mempersiapkan penggambaran diagram arus ke level-level bawah . 

Diagram berjenjang dapat digambarkan dengan menggunkaan notasi 

pada data flow diagram. Adapun diagram berjenjang pada sistem ini 

dapat dilihat pada gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Diagram Berjenjang. 

3.3.3 Diagram Arus Data (DAD) Level 1 

Diagram Arus Data (DAD) Level 1 adalah diagram yang 

menggambarkan bagian arus data suatu sistem yang telah ada atau 

baru dengan terstruktur dan jelas. Diagram Arus Data (DAD) level 1 

dapat dilihat pada gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Diagram Arus Data Level 1 
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3.3.4 Diagram Arus Data (DAD) Level 1 Proses 1 

Diagram Arus Data (DAD) Level 1 proses 1 menggambarkan proses 

perekaman data master berupa username, password, nama lengkap, 

alamat maupun nomor telepon. Proses rekam data master adalah 

proses yang pertama kali dilakukan oleh pengguna sistem. Diagram 

Arus Data (DAD) Level 1 Proses 1 dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Diagram Arus Data (DAD) Level 1 Proses 1 

3.3.5 Diagram Arus Data (DAD) Level 1 Proses 3 

Diagram Arus Data (DAD) Level 1 proses 3 menggambarkan proses 

memasukkan data ke dalam sistem. Proses input bertujuan untuk 

memasukkan data-data ke dalam sistem yang kemudian akan di 

proses oleh sistem. Diagram Arus Data (DAD) Level 1 proses 3 dapat 

dilihat pada gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Diagram Arus Data (DAD) Level 1 Proses 3 
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3.3.6 Diagram Arus Data (DAD) Level 1 Proses 4 

Diagram Arus Data (DAD) Level 1 Proses 4 menggambarkan alur 

proses pembelian yang dilakukan oleh pelanggan. Diagram Arus 

Data (DAD) Level 1 Proses 4 dapat dilihat pada gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Diagram Arus Data (DAD) Level 1 Proses 4 

3.4 Pemodelan Sistem 

3.4.1 Entity Relationship Diagram (ERD) 

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan suatu model untuk 

menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan 

obyek-obyek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. 

Pada ERD sistem ini terdiri dari 13 tabel yaitu tabel admin, tabel 

distro, tabel pelanggan, tabel kategori, tabel produk, tabel 

ukuran_produk, tabel provinsi, tabel kota, tabel pembelian, tabel 

pembelian_produk,  tabel pembayaran, tabel testimoni dan tabel 
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info_tambahan. Entity Relationship Diagram (ERD) sistem ini dapat 

dilihat pada gambar 3.8.  
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Gambar 3.8 Entity Relationship Diagram (ERD)  

3.4.2 Perancangan Database 

Perancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan 

pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai 

rancangan sistem. Prinsip utama database adalah pengaturan 

data/arsip. Sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan 

kecepatan dalam pengambilan kembali data/arsip. Perancangan 
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database dapat dijadikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan 

pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah 

ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi.  

3.4.2.1 Relasi Antar Tabel 

Relasi antar tabel bertujuan untuk membuat spesifikasi 

struktur penyimpanan dan jalur akses data sehingga 

diperoleh kemampuan sistem yang baik untuk berbagai 

aplikasi. Identifikasi tipe rasional bertujuan menentukan 

hubungan-hubungan yang ada antara jenis-jenis entitas 

yang telah diidentifikasi. Relasi antar tabel pada sistem ini 

dapat dilihat pada gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Relasi Antar Tabel 

3.4.2.2 Perancangan Tabel 

Perancangan tabel merupakan tahapan untuk 

mengimplementasikan hasil perancangan database 

sebelumnya menjadi tersimpan secara fisik pada media 

penyimpanan eksternal sesuai dengan Database 

Management System (DBMS) yang digunakan. My 

Structured Query Language Improved (MySQLI) 

merupakan pilihan DBMS yang tepat untuk mendukung 

sistem database yang dapat dilakukan kapanpun. Tabel-
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tabel yang terdapat dalam database yang digunakan dalam 

sistem pengolahan data dalam proses pembuatan Sistem 

Penjualan Pada Distro-distro Di Kota Kupang Berbasis 

Web  ini adalah sebagai berikut: 

1. Tabel Admin 

Tabel admin adalah tabel yang digunakan untuk 

menyimpan data-data admin berupa id admin, nama 

admin, username dan password  

Tabel 3.1 Tabel Admin 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_admin int(Primary 

Key) 

11 * Primary Key 

nama_lengkap varchar 50   

username varchar 50   

password varchar 50   

 

2. Tabel Distro 

Tabel distro adalah tabel yang digunakan untuk 

menyimpan data distro dan data pengelola distro yang 

kemudian akan ditampilkan pada halaman pelanggan 

sebagai informasi distro. 

Tabel 3.2 Tabel Distro 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_distro int 11 * Primary Key 

nama_distro varchar 50   

alamat_distro varchar 50   

gbr_distro varchar 100   

status_ijin enum    
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nama_lengkap varchar 100   

telepon_pemilik varchar 15   

info_rekening varchar 100   

username varchar 50   

password varchar 50   

 

3. Tabel Pelanggan 

Tabel pelanggan digunkan untuk menyimpan data 

pelanggan berupa id pelanggan, nama lengkap, nomor 

telepon serta alamat yang akan digunakan pada saat 

proses pembelian. Selain itu, tabel pelanggan juga 

menyimpan data username dan password yang akan 

digunakan pada proses login oleh pelanggan. 

Tabel 3.3 Tabel Pelanggan 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_pelanggan int 11 * Primary Key 

nama_pelanggan varchar 50   

telepon_pelanggan varchar 15   

alamat varchar 100   

username varchar 50   

password varchar 50   

 

4. Tabel Kategori 

Tabel kategori berisikan data kategori dari setiap produk 

yang di-input oleh operator. 

Tabel 3.4 Tabel Kategori 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_kategori int 11 * Primary Key 

id_distro int 11 ** Foreign Key 
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nama_kategori varchar 15   

 

5. Tabel Produk 

Tabel produk digunakan untuk menyimpan data-data 

produk yang akan dijual oleh masing-masing distro. 

Tabel 3.5 Tabel Produk 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_produk int 11 * Primary Key 

id_kategori int 11 ** Foreign Key 

nama_produk varchar 15   

harga_produk int 11   

berat varchar 11   

foto_produk varchar 100   

deskripsi_produk text    

stok_produk int 5   

 

6. Tabel Ukuran Produk 

Tabel ukuran produk digunakan untuk menyimpan data 

ukuran dari tiap-tiap produk. 

Tabel 3.6 Tabel Ukuran Produk 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_ukuran_produk int 11 * Primary Key 

id_produk int 11 ** Foreign Key 

ukuran varchar 5   

 

7. Tabel Pembelian 

Tabel pembelian digunakan untuk menyimpan data 

pelanggan yang melakukan pembelian dan status 

pembelian produk. 
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Tabel 3.7 Tabel Pembelian 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_pembelian int 11 * Primary Key 

id_pelanggan int 11 ** Foreign Key 

id_distro int 11 ** Foreign Key 

tanggal_pembelian datetime    

total_pembelian int 11   

ongkir int 11   

alamat_pengiriman varchar 200   

nm_provinsi varchar 50   

nm_kota varchar  50   

status_pembelian varchar 50   

resi_pengiriman varchar 50   

 

8. Tabel Pembelian Produk 

Tabel pembelian produk digunakan untuk menyimpan 

data pembelian berupa produk-produk yang dibeli oleh 

pelanggan. 

Tabel 3.8 Tabel Pembelian Produk 

Field 
Tipe 

Data 
Size Key Keterangan 

id_pembelian_produk int 11 * Primary Key 

id_pembelian int 11 ** Foreign Key 

id_produk int 11 ** Foreign Key 

id_ditsro int 11 ** Foreign Key 

nama varchar 100   

harga int 11   

berat varchar 11   

ukuran varchar 5   

jumlah int  11   

sub_berat varchar 11   

sub_harga int 11   
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9. Tabel Pembayaran 

Tabel pembayaran digunakan untuk menampung bukti 

pembayaran yang telah dilakukan oleh pelanggan. 

Tabel 3.9 Tabel Pembayaran 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_pembayaran int 11 * Primary Key 

id_pembelian int 11 ** Foreign Key 

id_ditsro int 11 ** Foreign Key 

nama varchar 50   

bank varchar 50   

tanggal datetime    

bukti varchar 100   

 

10. Tabel Provinsi 

Tabel provinsi digunakan untuk menampung data-data 

provinsi di Indonesia. Data-data ini digunakan untuk 

menentukan tujuan pengiriman produk. 

Tabel 3.10 Tabel Provinsi 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_provinsi int 11 * Primary Key 

nm_provinsi varchar 50   

 

11. Tabel Kota 

Tabel kota berisikan data-data kota dan biaya ongkos 

pengiriman produk. 

Tabel 3.11 Tabel Kota 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_kota int 11 * Primary Key 
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id_provinsi int 11 ** Foreign Key 

nm_kota varchar 50   

tarif int 11   

 

12. Tabel Testimoni 

Tabel testimoni digunakan untuk menmpung data-data 

testimoni berupa komentar dan gambar pada masing-

masing distro. 

Tabel 3.12 Tabel Testimoni 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_testimoni int 11 * Primary Key 

id_distro int 11 ** Foreign Key 

nama_pelanggan varchar 50   

isi_testimoni mediumtext    

gambar varchar 100   

tanggal datetime    

status_testimoni varchar 50   

 

13. Tabel Info Tmbahan 

Tabel info tambahan digunakan untuk menampung 

informasi mengenai distro online, cara penggunaan 

sistem serta syarat dan ketentuan yang diberlakukan 

untuk sistem ini. 

Tabel 3.13 Tabel Info Tambahan 

Field Tipe Data Size Key Keterangan 

id_info int 11 * Primary Key 

tentang_distro mediumtext     

syarat mediumtext    

cara_belanja mediumtext    

cara_kelola_distro mediumtext    
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hubungi_admin mediumtext    

 

3.5 Perancangan Interface (Antarmuka) 

Peracangan interface dibuat menjadi 3 (tiga) bagian yakni interface 

admin, interface operator dan interface  pelanggan. Adapun perancangan 

interface sistem ini sebagai berikut: 

3.5.1 Interface Admin 

3.5.1.1 Halaman Login Admin 

Adapun perancangan tampilan halaman login admin dapat 

dilihat pada gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Perancangan Halaman Login Admin 

Pada halaman login admin terdapat form dengan 2 (dua) field 

data, yakni username dan password yang berfungsi sebagai 

validasi login, serta tombol login yang berfungsi untuk 

melakukan proses login. 
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3.5.1.2 Halaman Beranda Admin 

Adapun perancangan tampilan halaman beranda admin dapat 

dilihat pada gambar 3.11. 

 

Gambar 3.11 Perancangan Halaman Beranda Admin 

Pada halaman beranda admin terdapat menu Beranda, Data 

Distro, Data Pelanggan, Pemberitahuan (beserta notifikasi 

pemberitahuan), Informasi, Ongkos Kirim, Profil dan Logout. 

Tiap-tiap menu akan mengarah pada tampilannya masing-

masing.  

3.5.1.3 Halaman Data Distro 

Adapun tampilan halaman data distro dapat dilihat pada 

gambar 3.12. 



55 
 

 

Gambar 3.12 Perancangan Halaman Data Distro 

Pada halaman ini berisikan data-data distro yang telah 

terdaftar pada sistem berupa nama distro, alamat distro, nama 

pemilik distro serta telepon. Selain itu juga terdapat 2 (dua) 

tombol yakni tombol blokir dan tombol hapus pada masing-

masing distro. Tombol blokir berfungsi untuk memblokir 

akun distro, sedangkan tombol hapus berfungsi untuk 

mengapus akun beserta data-data disrtro. 

3.5.1.4 Halaman Data Pelanggan 

Adapun tampilan halaman data pelanggan dapat dilihat pada 

gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Perancangan Halaman Data Pelanggan 

Pada halaman data pelanggan berisikan data-data pelanggan 

yang telah terdaftar di dalam sistem. Data-data pelanggan 

ditampilkan dalam bentuk tabel yang dilengkapi dengan fitur 

pencarian dan fitur pagination. Fitur pagination berfungsi 

untuk membatasi tampilan data sesuai dengan batas yang 

ditentukan. Pada halaman ini juga terdapat tombol hapus dan 

ubah. Tombol hapus berfungsi untuk menghapus data 

pelanggan, sedangkan tombol ubah berfungsi untuk 

mengubah data pelanggan. 

3.5.1.5 Halaman Pemberitahuan 

Adapun tampilan halaman pemberitahuan dapat dilihat pada 

gambar 3.14. 
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Gambar 3.14 Perancangan Halaman Pemberitahuan 

Halaman pemberitahuan berisikan data-data distro yang 

sudah melakukan pendaftaran. Sebelum terdaftar ke dalam 

sistem, akun distro harus di konfirmasi terlebih dahulu oleh 

admin. Halaman ini terdapat informasi data distro berupa 

nama distro, alamat distro, nama pemilik distro dan nomor 

telepon. Selain itu juga terdapat tombol terima yang berfungsi 

untuk melakukan proses konfirmasi akun. 

3.5.1.6 Halaman Informasi 

Adapun tampilan halaman informasi dapat dilihat pada 

gambar 3.15. 
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Gambar 3.15 Perancangan Halaman Informasi 

Pada halaman informasi berisikan informasi-informasi 

mengenai distro online (sistem ini), syarat dan ketentuan, 

cara mengelola akun serta informasi data admin. Halaman ini 

juga terdapat tombol update yang berfungsi untuk 

memperbaharui informasi. 

3.5.1.7 Halaman Ongkos Kirim 

Adapun tampilan halaman ongkos kirim dapat dilihat pada 

gambar 3.16. 
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Gambar 3.16 Perancangan Halaman Ongkos Kirim 

Halaman ongkos kirim berisikan data provinsi, data kota 

serta biaya ongkos kirim. Halaman ini terdapat tombol 

tambah provinsi, tombol detail dan tombol hapus. Tombol 

tambah provinsi befungsi untuk menambah data provinsi, 

tombol detail berfungsi untuk menampilkan detail dari 

provinsi (berisikan data kota dan tarif), serta tombol hapus 

berfungsi untuk menghapus data provinsi. 

3.5.1.8 Halaman Edit Profil 

Adapun tampilan halaman edit profil dapat dilihat pada 

gambar 3.17. 



60 
 

 

Gambar 3.17 Perancangan Halaman Edit Profil 

Pada halaman edit profil terdapat form dengan 3 (tiga) field 

untuk memasukkan username, password serta nama lengkap. 

Halaman ini juga terdapat tombol ubah data yang berfungsi 

untuk melakukan proses ubah data.  

3.5.2 Interface Operator (Distro) 

3.5.2.1 Halaman Login Operator 

Adapun tampilan halaman login operator dapat dilihat pada 

gambar 3.18. 
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Gambar 3.18 Perancangan Login Operator 

Pada halaman login operator terdapat form dengan 2 (dua) 

field data, yakni username dan password yang berfungsi 

sebagai validasi login, serta tombol login yang berfungsi 

untuk melakukan proses login. 

3.5.2.2 Halaman Beranda Operator 

Adapun tampilan halaman beranda operator dapat dilihat 

pada gambar 3.19. 
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Gambar 3.19 Perancangan Halaman Beranda Operator 

Pada halaman beranda operator terdapat tombol beranda, 

tombol kategori produk, tombol produk, tombol pembelian, 

tombol pelanggan, tombol laporan, tombol testimoni, tombol 

informasi, tombol profil serta tombol logout. Tombol-tombol 

tersebut akan mengarah pada tampilannya masing-masing. 

3.5.2.3 Halaman Kategori Produk 

Adapun tampilan halaman kategori produk dapat dilihat pada 

gambar 3.20. 
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Gambar 3.20 Perancangan Halaman Kategori Produk 

Pada halaman kategori produk berisikan kategori-kategori 

produk yang dijual. Halaman ini terdapat tombol tambah 

kategori yang berfungsi untuk menampilkan field tambah 

kaegori, serta tombol tambah yang berfungsi untuk 

melakukan proses tambah kategori ke dalam sisem. 

3.5.2.4 Halaman Produk 

Adapun tampilan halaman produk dapat dilihat pada gambar 

3.21. 
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Gambar 3.21 Perancangan Halaman Produk 

Pada halaman produk berisikan data produk dan detail 

masing-masing produk. Halaman ini terdapat tombol tambah 

produk yang berfungsi untuk mengarahkan tampilan ke 

halaman tambah produk, tombol ubah yang berfungsi untuk 

mengarahkan tampilan ke halaman ubah data produk, serta 

tombol hapus yang berfungsi untuk menghapus data produk. 

Pada halaman ini juga terdapat fitur untuk melakukan cek 

tarif ongkos kirim. 

3.5.2.5 Halaman Pembelian 

Adapun tampilan halaman pembelian dapat dilihat pada 

gambar 3.22. 
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Gambar 3.22 Perancangan Halaman Pembelian 

Halaman pembelian berisikan data-data pembelian yang 

dilakukan oleh pelanggan. Setiap data pembelian terdapat 

dua tombol, yakni tombol hapus dan tombol detail 

pembelian. Tombol hapus berfungsi untuk menghapus data 

pembelian, sedangkan tombol detail berfungsi untuk 

megarahkan tampilan ke halaman detail pembelian. 

3.5.2.6 Halaman Konfirmasi Pembayaran 

Adapun tampilan halaman konfirmasi pembayaran dapat 

dilihat pada gambar 3.23. 
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Gambar 3.23 Perancangan Halaman Konfirmasi Pembayaran 

Halaman ini menampilkan data bukti pembayaran produk 

berupa nama pembeli, nama bank pada saat melakukan 

pembayaran, tanggal pada saat melakukan upload bukti 

pembayaran, serta gambar bukti pembayaran. Pada halaman 

ini operator nantinya akan melakukan konfirmasi 

pembayaran, mengubah status pembelian produk yang 

dilakukan oleh pelanggan, serta menginput nomor resi 

pengiriman produk ke dalam sistem yang kemudian akan 

ditampilkan kepada pelanggan. 

3.5.2.7 Halaman Data Pelanggan 

Adapun tampilan halaman data pelanggan dapat dilihat pada 

gambar 3.24. 
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Gambar 3.24 Perancangan Halaman Data Pelanggan 

Halaman ini menampilkan data-data pelanggan yang telah 

terdaftar pada sistem. Pada halaman ini terdapat tombol 

hapus data yang berfungsi untuk menghapus data pelanggan, 

serta tombol ubah data yang berfumgsi untuk mengarahkan 

tampilan ke halaman ubah data pelanggan. 

3.5.2.8 Halaman Laporan 

Adapun tampilan halaman laporan dapat dilihat pada gambar 

3.25. 
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Gambar 3.25 Perancangan Halaman Laporan 

Pada halaman ini berisikan data-data produk yang telah 

terjual. Halaman ini terdapat sebuah field yang berfungsi 

untuk menampilkan range tanggal yang digunakan untuk 

memilih tanggal penjualan produk. Kemudian sistem akan 

menampilkan data penjualan secara keseluruhan berdasarkan 

tanggal yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu juga 

terdapat tombol print yang berfungsi untuk melakukan proses 

cetak laopran data penjualan. 

3.5.2.9 Halaman Testimoni 

Adapun tampilan halaman testimoni dapat dilihat pada 

gambar 3.26. 
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Gambar 3.26 Perancangan Halaman Testimoni 

Halaman testimoni berfungsi untuk menampilkan testimoni 

yang telah dikirmkan oleh pelanggan. Pada halaman ini, 

operator akan mensortir testimoni, kemudian akan 

ditampilkan pada halaman pelanggan. Pada halaman ini 

terdapat dua tombol, yakni tombol check yang berfungsi 

untuk mem-publish testimoni dan tombol hapus yang 

berfungsi untuk menghapus testimoni. 

3.5.2.10 Halaman Informasi 

Adapun tampilan halaman informasi dapat dilihat pada 

gambar 3.27. 
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Gambar 3.27 Perancangan Halaman Informasi 

Halaman ini berisikan informasi mengenai cara mengelola 

distro, serta penjelasan fungsi masing-masing tombol pada 

halaman operator (distro). 

3.5.2.14 Halaman Profil 

Adapun tampilan halaman profil dapat dilihat pada gambar 

3.28. 
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Gambar 3.28 Perancangan Halaman Profil 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data distro dan 

data operator. Pada halaman ini terdapat tombol edit yang 

berfungsi untuk menampilkan form edit profil, baik profil 

distro maupun profil operator. 

3.5.3 Interface Pelanggan 

3.5.3.1 Halaman Login Pelanggan 

Adapun tampilan halaman login pelanggan dapat dilihat pada 

gambar 3.29. 
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Gambar 3.29 Perancangan Halaman Login Pelanggan 

Pada halaman login pelanggan terdapat form dengan 2 (dua) 

field data, yakni username dan password yang berfungsi 

sebagai validasi login, serta tombol login yang berfungsi 

untuk melakukan proses login. Pada form juga terdapat 

anchor/link yang berfungsi untuk mengarahkan tampilan ke 

halaman daftar akun pelanggan. 

3.5.3.2 Halaman Beranda 

Adapun tampilan halaman beranda dapat dilihat pada gambar 

3.30. 
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Gambar 3.30 Perancangan Halaman beranda 

Pada halaman beranda terdapat tombol-tombol utama seperti 

tombol beranda, tombol tentang kami, tombol daftar distro, 

serta tombol login. Tombol login hanya muncul pada saat 

pelanggan belum melakukan proses login ke sistem. Halaman 

ini berisikan data-data distro yang telah terdaftar ke dalam 

sistem. Pelanggan harus memilih salah satu distro untuk 

dapat melihat detail distro dan data-data produk yang dijual 

oleh masing-masing distro. 

3.5.3.3 Halaman Data Produk 

Adapun tampilan halaman data produk dapat dilihat pada 

gambar 3.31. 
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Gambar 3.31 Perancangan Halaman Data Produk 

Pada halaman data produk terdapat tombol beranda, tombol 

kategori, tombol keranjang, tombol checkout, tombol tentang 

kami, tombol daftar distro, tombol testimoni, serta dropdown 

menu yang berisikan tombol riwayat belanja, tombol profil 

dan tombol logout. Halaman ini secara khusus berfungsi 

untuk menampilkan data-data produk yang dijual. Terdapat 

juga tombol detail pada masing-masing produk yang 

berfungsi untuk mengarahkan tampilan ke halaman detail 

produk. 

3.5.3.4 Halaman Detail Produk 

Adapun tampilan halaman detail produk dapat dilihat pada 

gambar 3.32. 
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Gambar 3.32 Perancangan Halaman Detail Produk 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data produk yang 

telah dipilih sebelumnya pada halaman produk. Data produk 

yang ditampilkan berupa nama produk, deskripsi produk, 

harga produk, berat produk, stok produk dan ukuran produk. 

Terdapat pula sebuah field yang digunakan oleh pelanggan 

untuk memasukkan jumlah produk yang ingin dibeli, serta 

tombol beli yang berfungsi untuk memasukkan produk ke 

dalam keranjang belanja. 

3.5.3.5 Halaman Keranjang Belanja 

Adapun tampilan halaman keranjang belanja dapat dilihat 

pada gambar 3.33. 
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Gambar 3.33 Perancangan Halaman Keranjang Belanja 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data-data produk 

yang telah dipilih sebelumnya pada halaman produk. Produk-

produk yang ditampilkan pada halaman ini merupakan 

produk yang akan diproses untuk dibeli oleh pelanggan. 

Terdapat tiga tombol yakni tombol remove (dalam bentuk 

tanda X), tombol lanjutkan belanja dan tombol checkout. 

Tombol remove berfungsi untuk menghapus data produk dari 

keranjang belanja, tombol lanjutkan belanja berfungsi untuk 

mengarahkan tampilan kembali ke halaman data produk, 

sedangkan tombol checkout berfungsi untuk mengarahkan 

tampilan ke halaman checkout. 
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3.5.3.6 Halaman Checkout 

Adapun tampilan halaman checkout dapat dilihat pada 

gambar 3.34. 

 

Gambar 3.34 Perancangan Halaman checkout 

Halaman checkout merupakan tahap akhir dari proses 

pembelian produk. Pada halaman ini akan ditampilkan data-

data produk yang  ingin dibeli, data diri pelanggan, dua buah 

dropdown menu yang berfungsi untuk menampilkan data 

provinsi dan data kota/kecamatan tujuan pengiriman, serta 

sebuah field yang akan menampilkan tarif ongkos kirim 

berdasarkan provinsi dan kota tujuan yang teleh dipilih 

sebelumnya. Terdapat pula tombol checkout yang berfungsi 

untuk memproses pembelian. 
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3.5.3.7 Halaman Nota Pembelian 

Adapun tampilan halaman nota pembelian dapat dilihat pada 

gambar 3.35. 

 

Gambar 3.35 Perancangan Halaman Nota Pembelian 

Setelah pembelian produk selesai diproses, maka sistem akan 

memberikan informasi berupa nota pembelian yang berisikan 

data-data hasil pembelian produk. Pada halaman ini terdapat 

data pembelian seperti tanggal pembelian, data diri 

pelanggan, data produk yang dibeli, total pembelian, tarif 

ongkos kirim, serta sebuah informasi nomor rekening 

distro/pemilik distro yang dapat digunakan oleh pelanggan 

untuk melakukan pembayaran nantinya. 
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3.5.3.8 Halaman Riwayat Belanja 

Adapun tampilan halaman riwayat belanja dapat dilihat pada 

gambar 3.36. 

 

Gambar 3.36 Perancangan Halaman Riwayat Belanja 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data pembelian 

yang sudah lama, maupun data pembelian terbaru yang 

dilakukan oleh pelanggan. Pada halaman ini terdapat tombol 

nota yang berfungsi untuk menampikan nota pembelian 

produk, serta tombol pembayaran yang berfungsi untuk 

mengarahkan tampilan ke halamn pembayaran. 

3.5.3.9 Halaman Profil 

Adapun tampilan halaman profil dapat dilihat pada gambar 

3.37. 
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Gambar 3.37 Perancangan Halaman Profil 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data diri 

pelanggan berupa nama lengkap pelanggan, nomor telepon, 

serta alamat. Terdapat tombol edit profil yang berfungsi 

untuk menampilkan form ubah data pelanggan. Setelah form 

ditampilkan, kemudian pelanggan dapat memasukkan data 

diri terbaru pada field yang telah disediakan. Untuk 

memproses data, maka pelanggan harus menekan tombol 

perbaharui. 

3.5.3.10 Halaman Testimoni 

Adapun tampilan halaman testimoni dapat dilihat pada 

gambar 3.38. 
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Gambar 3.38 Perancangan Halaman Testimoni 

Halaman ini berfungsi untuk menmpilkan testimoni atau 

komentar dari semua pelanggan. Terdapat sebuah form 

dengan dua buah field yang digunakan untuk mengetik isi 

testimoni, dan juga untuk melampirkan gambar. Terdapat 

pula tombol kirim yang berfungsi untuk memproses upload 

testimoni. 

3.5.3.11 Halaman Tentang Distro 

Adapun tampilan halaman tentang distro dapat dilihat pada 

gambar 3.39. 
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Gambar 3.39 Perancangan Halaman Tentang Distro 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan informasi-

informasi berupa penjelasan tentang sistem (distro online), 

syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh sistem, cara 

penggunaan sistem, serta informasi kontak admin. 

3.5.3.12 Halaman Daftar Akun Distro 

Adapun tampilan halaman daftar distro dapat dilihat pada 

gambar 3.40. 
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Gambar 3.40 Perancangan Halaman Daftar Akun Distro 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan form pendaftaran 

akun distro. Di sebelah kanan form terdapat informasi 

mengenai syarat dan tata cara pendaftaran akun distro. 

Terdapat pula sebuah tombol daftar yang berfungsi untuk 

memproses pendaftaran akun. Sebelum dapat digunakan, 

akun distro akan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh admin. 

 

 

 

 

 

 


