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Abstrak  –  Dalam era globalisasi sekarang ini, teknologi informasi melaju dengan cepatnya. Komputer 
merupakan peralatan yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia baik di dalam pembuatan 
hardware maupun software. Dalam bidang penjualan, pemanfaatan teknologi komputer menjadi sangat 
dibutuhkan sebagai salah satu perangkat penunjang kegiatannya. Maka pada penelitian ini dirancang sebuah 
program dalam mengelola sistem penjualan barang-barang distro. Sistem yang ada di distro tersebut masih 
dilakukan secara manual, mulai dari pemesanan, konfirmasi, pencatatan produk, sampai laporan pembelian. 
Hal demikian akan mengakibatkan kurang akuratnya laporan yang dibuat serta keterlambatan dalam pencarian 
data-data yang diperlukan. Banyaknya pengunjung yang bertransaksi semakin banyak pula transaksi yang harus 
diproses secara cepat dan tepat. Oleh karena itu dengan sistem yang terkomputerisasi lebih baik dari sistem 
yang manual agar berjalan lebih efektif dan efisien serta sistem penjualan yang sekarang lebih kondusif 
dibandingkan dengan sistem yang terdahulu. 
 
Kata Kunci: Perancangan Program Web, Program Penjualan Barang  
 

I. PENDAHULUAN 
Distro atau distribution store adalah jenis 

toko di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesoris 
yang dititipkan oleh pembuat pakaian atau diproduksi 
sendiri. Konsep distro berawal pada pertengahan 
1990-an di Bandung. Saat band-band independen 
(indie) di Bandung berusaha menjual merchandise 
mereka seperti CD, sticker dan t-shirt. Bentuk awal 
distro adalah usaha rumahan. Selain komunitas musik, 
akhirnya banyak komunitas lain seperti komunitas 
punk dan skateboard yang kemudian membuat toko 
kecil untuk menjual pakaian dan aksesoris mereka. 
Pada saat ini, industri distro sudah berkembang, 
bahkan dianggap menghasilkan produk-produk yang 
memiliki kualitas ekspor. Pada tahun 2007 
diperkirakan ada sekitar 700 unit usaha distro di 
Indonesia, dan 300 diantaranya ada di Bandung 
(Agustian, 2014). 

Bisnis distro di Indonesia khususnya Jawa 
Barat telah berkembang cukup baik. Namun 
persaingan yang sangat pesat, distro memerlukan 
strategi pemasaran dan penjualan baru yang 
menjangkau pasar lebih luas sehingga diharapkan 
dapat meningkatkan penjualan dan memberikan 
pelayanan yang lebih baik kepada pelanggannya. 
Dalam hal ini, bila perusahaan menggunakan internet 
dalam sistem informasinya maka akan memberikan 
kemudahan bagi para pelanggan dalam mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan dan juga bagi perusahaan 
itu sendiri. Salah satu aktivitas perusahaan yang 

terpenting adalah ujung tombak suatu perusahaan. 
Tujuan penjualan yang utama adalah mencapai tingkat 
volume penjualan yang besar yang tentunya 
menentukan kelangsungan perusahaan dan 
mendatangkan laba bagi perusahaan serta 
pengembalian investasi yang ditanamkan. 
 
II. LANDASAN TEORI 
A. Website 

Menurut Jovan  (2007), Website adalah media 
penyampaian informasi di internet. Web menyajikan 
informasi menggunakan Hypertext Markup Language 
sehingga dapat menampilkan informasi dengan 
berbagai format data seperti text, image,  bahkan video 
dan dapat diakses menggunakan berbagai aplikasi 
klien.    

 
B. PHP (Personal Home Page) 

Menurut Gunawan (2010), PHP adalah bahasa 
pemrograman yang memungkinkan para web 
developer untuk membuat aplikasi web yang dinamis 
dengan cepat dan mudah”. PHP merupakan singkatan 
dari Hypertext Pre-Processor. PHP dirintis dan 
diperkenalkan pertama kali sekitar tahun 1994 oleh 
Rasmus Lerdorf melalui situsnya untuk mengetahui 
siapa saja yang telah mengakses ringkasan online-nya. 

 
C. Basis data (Database) 

Menurut Ichwan (2011), basis data (database) 
adalah kumpulan data berelasi yang disusun, 
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diorganisasikan dan disimpan secara sistematik dalam 
media simpan komputer mengacu kepada metode-
metode tertentu sedemikian rupa sehingga dapat 
diakses secara cepat dan mudah menggunakan 
program atau aplikasi komputer untuk memperoleh 
data dari basis data tersebut. 

 
D. HTML 

Menurut Anhar (2010), HTML (Hyper Text 
Markup Language) merupakan sekumpulan simbol-
simbol atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file 
yang digunakan untuk menampilkan halaman pada 
web browser. Tag-tag HTML selalu diawali dengan 
<x> dan diakhiri dengan </x> dimana x tag HTML itu 
seperti b, i, u, dll. 

 
E. Mysql 

Menurut Anhar (2010), MySQL (My Structure 
Query Language) adalah sebuah perangkat lunak 
sistem manajemen basis data SQL (Database 
Management System) atau DBMS dari sekian banyak 
DBMS, seperti Oracle, MS SQL, Postgre SQL, dan 
lain-lain. MySQL merupakan DBMS yang 
multithread, multi-user yang bersifat gratis di bawah 
lisensi GNU General Public Licence (GPL). 

 
F. Javascript 

Menurut Roviuddin (2008), Javascript merupakan 
salah satu bahasa pemrograman yang dikhususkan 
untuk mendukung kinerja halamn web. Ketika 
javascript disisipkan dalam dokumen HTML internet 
browser akan membaca HTML dan interpreter 
javascript dan javascript akan dijalankan saat itu juga 
bersamaan dengan HTML. 

 
G. Macromedia Dreamweaver 8 

Menurut Hadi (2006), Macromedia Dreamweaver 
8 adalah sebuah program web editor yang digunakan 
untuk membuat dan mendesain web. Dreamweaver 8 
mempunyai kehandalan dalam membuat dan 
mendesain web tanpa harus menulis tag-tag HTML 
(Hyper Text Markup Language) satu per satu. 
Dreamweaver menggunakan metode klik dan drag 
yang dapat mempermudah dalam membuat website 
dengan cepat, mudah, menarik dan interaktif. 

 
H. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Menurut Sukamto dan Shalahuddin (2013), Model 
SDLC (Software Development Life Cycle) air terjun 
(Waterfall) sering juga disebut model sekuensi linier 
(Sequential linier) atau alur hidup klasik (classic life 
cycle). Model air terjun menyediakan pendekatan alur 
hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut 
dimulai dari analisis, desain, pengodean, pengujian, 
dan tahap pendukung (support). Yang terbagi menjadi 
lima tahapan, yaitu: 

 

Sistem Rekaya 
Informasi

Analisis Desain Pengodean Pengujian

Sumber : Sukamto dan Shalahuddin (2013) 
Gambar 1. Ilustrasi model waterfall 

 
1.  Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak 

Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara 
intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan 
perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat 
lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. 
Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap 
ini perlu untuk didokumentasikan. 

2.  Desain 
Desain perangkat lunak adalah proses pembuatan 
program perangkat lunak termasuk struktur data, 
arsitektur perangkat lunak, representasi antar muka 
dan prosedur pengkodean. Tahap ini mentranslasi 
kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis 
kebutuhan ke representasi desain agar dapat 
diimplementasikan menjadi program pada tahap 
selanjutnya. Desain perangkat lunak yang 
dihasilkan pada tahap ini juga perlu 
didokumentasikan. 

3.  Pembuatan Kode Program 
Desain harus ditranslasikan ke dalam program 
perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah 
program komputer sesuai dengan desain yang telah 
dibuat pada tahap desain. 

4.  Pengujian  
Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari 
segi lojik dan fungsional dan memastikan bahwa 
semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk 
meminimalisir kesalahan (error) dan memastikan 
keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang 
diinginkan. 

5.  Pendukung (support) atau pemeliharaan 
(maintenance) 
Tidak menutup kemungkinan sebuah perangkat 
lunak mengalami perubahan ketika sudah 
dikirimkan ke user. Perubahan bisa terjadi karena 
adanya kesalahan yang muncul dan tidak 
terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak 
harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap 
pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi 
proses pengembangan mulai dari analisis 
spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang 
sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat 
lunak baru. 
 

I. Entity Relationship Diagram  
Menurut Fathansyah (2012), Entity Relationship 

Diagram adalah suatu model jaringan yang berisi 
komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan 
relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-
atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari 
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“dunia nyata” yang dapat digambarkan dengan lebih 
sistematis. 

 
J. Struktur Navigasi 
Menurut Hakim (2009), Struktur navigasi adalah 
Susunan Menu atau hirarki dari suatu situs yang 
menggambarkan isi dari setiap halaman dan link atau 
navigasi tiap halaman pada suatu situs web. 
 
III. Metode Penelitian 
  Metode penelitian yang digunakan untuk 
penelitian ini yaitu menggunakan metode 
pengembangan perangkat lunak dan teknik 
pengumpulan data. : 
A. Metode Pengembangan Perangkat Lunak 
 Metode pengembangan perangkat lunak yang 
digunakan untuk penelitian ini yaitu menggunakan 
model waterfall (Sukamto dan Shalahuddin) yang 
terbagi menjadi lima tahapan, yaitu : 
1.  Analisa kebutuhan perangkat lunak 

a. Menganalisa kebutuhan informasi mengenai 
data barang distro 

b. Pemilihan perangkat lunak yang digunakan, 
yaitu Dreamweaver 8 

c. Memilih media yang digunakan untuk 
implementasi aplikasi ini, yaitu black box 

2.  Desain  
Desain aplikasi dirancang dengan tampilan yang 
mudah dimengerti bagi konsumen sehingga 
menarik untuk berbelanja secara online.  

3.  Pembuatan Kode Program 
Langkah selanjutnya, pembuatan kode program 
yang disusun sesuai tampilan yang diinginkan. 

4. Pengujian 
Menguji perangkat lunak dengan menggunakan 
Black Box untuk mengetahui kesalahan program 
(error) sehingga bisa memastikan tampilan 
program yang ditampilkan sesuai dengan 
keinginan. 

5.  Pendukung atau Pemeliharaan 
Perangkat lunak bisa mengalami perubahan ketika 
sudah dikirimkan ke user, tahap pendukung atau 
pemeliharaan dapat mengulangi proses 
pengembangan untuk perubahan perangkat lunak 
yang sudah ada.  
 

B.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data  merupakan  langkah  

penting  dalam  penyusunan penelitian.  Teknik 
pengumpulan  data  yaitu dengan  cara:   
1.   Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data dengan 
pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, 
kemudian diadakan pencatatan hasil observasi 
tersebut untuk dijadikan acuan dalam membuat 
penelitian ini. 

2.   Wawancara (Interview) 
Setelah melakukan observasi, penulis melakukan 
tanya jawab untuk memperoleh informasi tentang 
produk dan distro tersebut. 

3.  Studi Pustaka 

Merupakan suatu metode yang dilakukan 
dengan cara mengambil referensi-referensi  yang  
dibutuhkan  untuk  menyusun  penelitian ini, seperti 
membaca buku-buku, catatan kuliah dan literatur-
literatur lainnya sebagai bahan referensi. 
 
IV. PEMBAHASAN 
A. Analisa Kebutuhan 

Dalam website ini ada tiga jenis pengguna, yaitu 
pengunjung, member dan admin. Pada halaman 
pengunjung, pengunjung bisa melihat produk-produk 
yang dijual dalam website, melihat profil perusahaan 
dan bisa mendaftar sebagai member untuk dapat 
membeli produk yang dijual. Pada halaman member, 
member dapat melihat produk yang dijual dalam 
website dan bisa langsung membeli produk yang 
dijual. Pada halaman admin, admin dapat menginput 
produk, memberikan informasi terbaru produk, 
mengontrol pelanggan order dan membuat laporan 
penjualan. 

 
B. Rancangan Antar muka 

Rancangan antar muka login admin untuk 
memasuki halaman ruang admin. 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 2. Rancangan antar muka login admin 
 

Rancangan antar muka ruang admin untuk 
mengelola web penjualan barang distro. 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 3. Rancangan antar muka ruang admin 
 
Rancangan antar muka admin untuk mengupdate 
barang-barang distro. 
 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 
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Gambar 4. Rancangan antar muka update produk 
 
Rancangan antar muka admin untuk melihat 
laporan penjualan 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 5. Rancangan antar muka laporan 
penjualan 

 
Rancangan antar muka ruang umum untuk 
melihat tampilan web bagi si pengunjung 
 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 6. Rancangan antar muka ruang umum 
 

Rancangan antar muka login member 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 7. Rancangan antar muka login member 
 

C. Entity Relationship Diagram 
Entity relationship diagram pada web distro ini 
yaitu: 
 

Pelanggan Pembelian

email

kodepos

kota

alamat

provinsi

nohp

status

nm_pelanggan

password

user

id_pelanggan

jam

tglid_pembelian

melakukan memiliki

ukuran jumlah

telp

Memiliki

Produk

Memiliki

Kategori_Produk

Deskripsi

Gambar

Dilihat

Id_produk

Nm_produk

Harga

Stok

Nm_kategori-produkId_kategori_produk

1 M 1 M

Id_pembelianId_pelanggan Id_pembelian

1

Id_produk

Id_produk Id_kategori_produk

input

M

M

M
Admin

1

Mengontrol

Nm_admin

Id_admin
user

foto

password1

M

Id_admin Id_Kategori_produk

Id_pembelianId_admin

Pembelian_detail

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 8. Entity Relationship Diagram 
 
D. Logical Relational Structure (LRS) 
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Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 9. Logical Relational Structure  (LRS) 
 
 

E. Spesifikasi File 

Prosiding SIMNASIPTEK: Hal. A-69 
 



Simposium Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SIMNASIPTEK) 2014 
ISBN: 978-602-61268-2-5 
 

Berikut file-file yang ada dalam pembuatan web 
distro: 
1. File Admin 
2. File Pelanggan 
3. File Pembelian 
4. File Pembelian Detail 
5. File Produk 
6. File Kategori Produk 

 
F. Rancangan Struktur Navigasi 

Struktur navigasi pengunjung 
 

Halaman Utama

About Us All Product

Kategori Produk

Keranjang Petunjuk Cara 
Membeli

Info 
pembayaran LoginKonfirmasi 

Pembayaran

Add to chart view

Jaket Jeans Kemeja T-shirt Tas Planel Topi/
Kupluk

Daftar 

 
 

Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 10. Struktur navigasi pengujung 
 
Struktur navigasi member 
 

Halaman Utama

About Us All Product

Kategori Produk

Keranjang Petunjuk Cara 
Membeli

Info 
pembayaran

Konfirmasi 
Pembayaran

Add to chart

Detail Keranjang Finish

view

Jaket Jeans Kemeja T-shirt tas Planel Topi/
Kupluk

Logout 

  
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 11. Struktur navigasi member 
 

Struktur navigasi admin 

 

Halaman Utama

Kategori 
Produk

Konfirmasi 
Pembayaran

Login

Edit Hapus

Produk Orders

Detail Print

Admin Logout

Tambah 
Admin

Edit Hapus

Jaket Jeans Kemeja T-shirt Tas Planel Topi/Kupluk

Add produk

Jaket Jeans Kemeja T-shirt Tas Planel Topi/Kupluk

Edit Hapus Add 
produk

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 12. Struktur navigasi admin 
 

G. Implementasi Rancangan Antar Muka 
Implementasi login admin 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 13. Implementasi login admin 
 

Implementasi ruang admin 
 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 14. Implementasi ruang admin 
Implementasi update produk 
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Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 15. Implementasi update produk 
 

Implementasi laporan penjualan 
 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 16. Implementasi laporan penjualan 
 

Implementasi ruang umum member 
 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 17. Implementasi ruang umum member 
 

Implementasi daftar member  
 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 18. Implementasi daftar member 
Implementasi login member 

 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2014) 

Gambar 19. Implementasi login member 
 

V. KESIMPULAN 
Berikut kesimpulan yang didapat penulis 

dalam pembuatan web distro:  
a. Peranan teknologi berupa internet sangatlah 

penting sebagai media informasi dan media 
pemasaran guna memperkenalkan atau 
mempromosikan barang distro berbasis web. 

b. Pembuatan website dapat sebagai media promosi 
yang komunikatif dan interaktif dengan 
pengunjung agar mampu menyajikan informasi 
yang dibutuhkan oleh pengunjung tanpa harus 
dibatasi ruang dan waktu. Website yang menarik 
agar pengunjung tertarik dan tidak bosan untuk 
mengunjungi kembali website tersebut. 

c. Dengan adanya website toko online, dapat 
memberikan informasi tentang penjualan barang 
distro melalui media internet yang dapat dilakukan 
kapanpun dan dimanapun selama terkoneksi 
dengan internet tanpa datang secara langsung ke 
toko. 
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