
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki era revolusi 4.0, sebagai pengguna internet, kita dituntut untuk 

bisa berkompetensi dalam menguasai ilmu pengetahuan di bidang teknologi 

informasi. Teknologi informasi merupakan faktor pendukung yang sangat efektif 

pada masa sekarang karena dengan teknologi, maka memungkinkan masyarakat 

untuk menikmati berbagai kemudahan. Teknologi banyak digunakan sebagai 

sarana promosi dan informasi khususnya pada bidang website. Menurut Yuhefizar 

(2013:2), pengertian website adalah “keseluruhan halaman-halaman web yang 

terdapat dari sebuah domain yang mengandung informasi”. Website merupakan 

media untuk menampilkan informasi, dan berfungsi sebagai media pertukaran 

informasi. Dalam hal penggunanaan pertukaran informasi ini, internet juga 

menjadi salah satu bagian dari teknologi yang merupakan peranan penting dalam 

suatu sistem informasi. 

Melihat keadaan sekarang, di mana dunia global tengah dihadapkan pada 

permasalahan pandemi Covid-19, termasuk juga negara Indonesia. Covid-19 

adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut. Penyakit 

ini pertama kali terdeteksi pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Indonesia 

melaporkan total dua kasus pada 2 Maret 2020. Sejak saat itu, pemerintah 

melakukan berbagai langkah penanggulangan untuk mengurangi dampak pandemi 

Covid-19, salah satunya penerapan PSBB diberbagai wilayah besar di Indonesia. 

Hampir semua sektor terpengaruh, tidak hanya kesehatan. Akibat pandemi Covid-

19, sektor ekonomi juga terkena imbas yang parah. Pembatasan kegiatan 

masyarakat dapat mempengaruhi kegiatan usaha yang selanjutnya mempengaruhi 

perekonomian. Sesuai dengan artikel “Kumparan.com” (2020), PT Ramayana 

Lestari Sentosa Tbk melakukan PHK pada sebanyak 87 karyawan. Kasus PHK 

tepatnya terjadi di Ramayana City Depok, Jawa Barat. Store Manager Ramayana 

City Plaza Depok M Nukmal Amdar pun membenarkan kabar PHK yang terjadi 

tersebut. Nukmal berkata, “kondisi Ramayana City Plaza Depok di tengah 
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Pandemi corona memang mengalami penurunan sales yang terbilang sangat 

besar”. 

Sesuai dengan artikel “KONTAN.CO.ID” (2020), Pandemi Covid-19 

membuat pemerintah menerapkan kewajiban pembatasan aktivitas yang dimulai 

pada bulan Maret 2020. Meski Covid-19 melumpuhkan aktivitas fisik, di sisi lain, 

ini juga membuat penjualan online meningkat tajam. Terlihat pada Shopee dan 

Tokopedia terdapat lonjakan yang signifikan pada bulan April 2020, bahkan 

menurut laporan yang diberikan oleh Iprice, terjadi peningkatan sebesar 38% 

untuk pembelian barang dari penjualan online (Rakhmawati, Permana, Reyhan, & 

Rafli 2021). 

Bercermin dari pengalaman usaha-usaha sebelumnya, peneliti melihat 

adanya potensi fleksibiltas penjualan dengan menggunakan sistem informasi 

dalam bertransaksi. Hal ini bisa dijadikan sebagai acuan oleh usaha-usaha lain 

yang saat ini berusaha untuk tetap berjalan di masa pandemi saat ini. Toko Rafael 

Motor ini adalah toko dagang yang bergerak di bidang penjualan aksesoris-

aksesoris motor seperti spion motor, lampu motor, busi motor, aki motor, ban 

motor, oli motor, dan lain-lain. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan 

pada Toko Rafael Motor yaitu, Toko Rafael Motor ini di kelola oleh pemilik Toko 

sendiri dalam melakukan aktivitas proses penjulan masih menggunakan sistem 

yang manual, di mana pelanggan datang langsung ke toko untuk melihat dan 

memilih produk-produk yang disediakan.  

Maka dari itu dengan adanya sistem informasi penjualan berbasis website 

pada Toko Rafael Motor diharapkan menjadi media bagi masyarakat untuk 

mendapatkan informasi dan membantu konsumen melakukan transaksi dengan 

mudah. Dan dapat menjadi media sarana promosi untuk Toko Rafael Motor. 

Melihat dari meningkatnya jumlah pengguna internet dan tingginya intensitas 

paparan masyarakat terhadap internet hal tersebut dianggap mampu menjadi salah 

satu solusi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengembangkan 

solusi dari permasalahan yang ada dan menuangkan pada penelitian yang berjudul 

“Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Aksesoris Berbagai Jenis Motor 

Berbasis Website Pada Toko Rafael Motor di Desa Olang.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukanakan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana membuat 

rancang bangun sistem informasi penjualan aksesoris berbagai jenis motor 

berbasis website pada Toko Rafael Motor di Desa Olang”? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat rancang bangun 

sistem informasi penjualan aksesoris berbagai jenis motor berbasis website pada 

Toko Rafael Motor di Desa Olang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian rancang bangun sistem informasi penjualan 

aksesoris berbagai jenis motor berbasis website pada Toko Rafael Motor di Desa 

Olang ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada Pemilik Toko 

a. Memberikan kemudahan dalam proses penjualan khususnya pada proses 

promosi dan transaksi. 

b. Membantu dalam mengefisenkan waktu yang digunakan dalam proses 

transaksi penjualan. 

2. Bagi Peneliti 

a. Mengeplikasikan teori-teori yang telah didapat selama perkuliaha. 

b. Menambah pengetahuan, pengalaman serta wawasan.  

3. Bagi Universitas 

a. Sebagai bahan referensi atau bahan acuan bagi penelitian berikutnya. 

b. Sebagai bahan tambahan ilmu pengetahuan pada teknologi rancang bangun 

pada universitas. 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori adalah salah satu tahapan dalam proses penelitian yang harus 

dilakukan oleh peneliti. Kajian teori ini akan menjelaskan kerangka acuan 

komperhensif mengenai konsep, prinsip, atau teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam memecahkan masalah yang dihadapi atau dalam mengembangkan 

Sistem Informasi Penjual Aksesoris Motor Berbasis Website pada Toko Rafael 

Motor ini. 

1. Rancang Bangun 

Menurut Pressman, 2002 (dalam Pangemanan, 2019: 108) Perancangan 

atau rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil 

analisis dan sebuah sistem kedalam bahasa pemrograman untuk mendiskripsikan 

dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan 

sedangkan pengertian pembangunan atau bangun sistem  adalah kegiatan 

menciptakan sistem  baru maupun  mengganti  atau  memperbaiki  sistem yang 

telah  ada  baik  secara  keseluruhan maupun bagian.  

Hal serupa juga dikemukakan oleh Zulfiandri, 2014 (dalam Nurhayati, 

Josi, & Hutagalung 2017: 5), Menyatakan bahwa rancang bangun merupakan 

suatu kegiatan menerjemahkan hasil analisis ke dalam bentuk paket perangkat 

lunak kemudian menciptkan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang 

sudah ada.  

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa rancang bangun adalah proses mendeskripsikan sebuah 

sistem untuk membangun sistem baru atau memperbaiki sistem yang sudah ada 

sebelumnya.  

2. Sistem 

Sistem adalah kumpulan dari beberapa bagian terkait dan berkerja sama 

serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan sistem. Tujuan dari suatu 

sistem adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam ruang lingkup yang 

sempit (Rusdiana, & Irfan 2014: 29). 
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Hal serupa juga dikemukakan oleh Hutahaean (2015: 2), Menyatakan 

bahwa sistem adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk 

melakukan saran tertentu. 

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan komponen atau jaringan kerja 

dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan mencapai sasaran atau tujuan 

tertentu. 

3. Informasi  

Informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna 

dan berarti bagi penerimanya. Sumber informasi merupakan data. Data kenyataan 

yang menggambarkan peristiwa dan kesatuan nyata (Hutahaen 2015: 9). 

Sedangkan, Menurut Raymond Mc, Leod (dalam Muslihudin, dan Oktafianto 

2016: 5), informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti 

bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan saat ini atau 

mendatang.  

Fungsi informasi yaitu untuk menambah pengetahuan atau mengurangi 

ketidakpastian dalam penggunaan informasi, karena informasi berguna untuk 

memberikan gambaran tentang suatu masalah sehingga pengambil keputusan 

dapat memgambil keputusan dengan lebih cepat, informasi juga memberikan 

standar, atau aturan maupun indikator bagi pengambil keputusan (Hutahaen 2015: 

9). 

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk 

yang berguna dan mebantu untuk mengambil keputusan bagi penerima.  

4. Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan suatu sistem dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, 

bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan (Hutahaen 2015: 

13). Sedangkan, Menurut Ida Nuraida (dalam Muslihudin, dan Oktafianto 2016: 

11), Sistem informasi merupakan perangkat proedur yang terorganisasi dengan 
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sistematik, bila dilaksanakan akan menyediakan informasi yang dapat 

dimanfaatkan dalam proses pembuatan keputusan. 

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa sistem informasi adalah sistem yang saling terintegrasi 

satu sama lain keseluruhan sehingga pengolahan, penyimpanan, pemprosesan dan 

penyajian informasi dapat tersaji dalam jenis informasi yang akurat.  

5. Penjualan 

Penjualan adalah proses di mana penjual memenuhi semua kebutuhan dan 

keinginan pembeli untuk mencapai keuntungan yang berkelanjutan dan saling 

menguntungkan baik bagi penjual maupun pembeli. Penjualan juga merupakan 

hasil yang diperoleh sebagai imbalan atas layanan yang diberikan melalui 

perniagaan transaksi dunia usaha (Ahmad, dan Hasti 2018: 69). 

Sedangkan menurut Prasojo (2011), (dalam Istanti, Kusumo, Noviandari 

2021: 2) Penjualan juga merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari, 

mempengaruhi dan memberikan petunjuk agar pembeli dapat menyesuaikan 

kebutuhannya dengan produk yang ditawarkan serta mengadakan kesepakatan 

mengenai harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak 

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa penjualan adalah kegiatan jual beli dilakukan oleh dua 

belah pihak, dimana penjual menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pembeli 

untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. 

6. Website 

Website atau disingkat web adalah sekumpulan halaman yang terdiri dari 

beberapa halaman yang berisi informasi yang berupa data digital, baik berupa 

teks, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur 

koneksi internet (Abdulloh, 2016: 1). 

Selain itu nama lain dari web biasa juga disebut WWW (Word Wide Web). 

Menurut Nugroho (dalam Harianto, Pratiwi, Suhariyadi 2015: 9), Word Wide Web 

adalah salah satu layanan dari sekian banyak layanan yang ada di internet. 

Layanan ini paling banyak digunakan untuk menyampaikan informasi karena 

sifatnya yang multimedia. Menurut Supomo dan Putratama 2016 (dalam 

Siradjuddin, 2020: 79), Web server adalah software dalam yang berfungsi untuk 
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menerima permintaan request berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS 

dari klien yang dikenal dengan browser, dan mengrim kembali hasilnya dalam 

bentuk halaman web yang biasanya berupa dokumen HTML. Browser adalah 

aplikasi yang berguna untuk menampilkan konten website, berkerja melalui 

komputer klien kemudian akan menerjemahkan setiap baris perintah yang ada 

pada website tersebut untuk ditampilkan di komputer pegguna (Setiawan, 2017: 

16). Secara umum website dibagi menjadi 3 jenis yaitu website statis, dinamis, 

dan interaktif. 

a. Website Statis 

Website statis yaitu jenis website yang kontennya tidak dipengaruhi secara 

berkala, sehingga kontennya akan selalu tetap dari waktu ke waktu. Website jenis 

ini biasanya hanya digunakan untuk menampilkan profil dari pemilik website 

seperti profil perusahaan atau organisasi (Abdulloh 2016: 1). 

b. Website Dinamis 

Website dinamis yaitu jenis website yang kontennya diperbarui secara 

berkala oleh pengelola web atau pemilik website. Website jenis ini kebanyakan 

dimiliki oleh perusahaan atau perorangan yang kegiatan usahanya berhubungan 

dengan internet. Contoh termudah dari website jenis ini adalah web blog dan 

website berita (Abdulloh 2016: 2). 

c. Website Interaktif 

Website interaktif pada dasarnya termasuk dalam kategori website 

dinamis, dimana konten informasinya selalu update dari waktu ke waktu. Namun, 

isi informasi tersebut tidak hanya diubah oleh pengelola website tetapi sebagian 

besar dilakukan oleh pengguna website itu sendiri. Contoh website jenis ini yaitu 

jaringan media sosial seperti facebook dan twitter atau website marketplace 

seperti bukalapak, tokopedia, dan sebagainya (Abdulloh 2016: 2). 

7. HTML, CSS, dan JavaScript 

HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML 

adalah bahasa pemrograman web yang memberi tahu web (web browser) cara 

menyusun dan menyajikan konten di halaman web. Dengan kata lain, HTML 

adalah dasar dari web. Tujuan utama pengembangan HTML adalah untuk 

menghubungkan satu halaman web dengan halaman web lainnya. Pada awal 
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perkembangan, halaman web hanya berupa teks, tidak seperti sekarang (dalam 

Astridya, Rosely, dan Nugroho, 2018: 1524). 

Sementara itu, untuk mempercantik tampilan menu web digunakan CSS 

(Cascading Style Sheet). Menurut Suryana dan Koesheryatin (2014: 101), CSS 

(Cascading Style Sheet) adalah suatu bahasa style sheet yang digunakan untuk 

mengatur tampilan suatu website, baik tata letaknya, jenis huruf, warna, dan 

semua yang berhubungan dengan tampilan. Pada umumnya CSS digunakan untuk 

menformat halaman web yang ditulis dengan HTML atau XHTML. 

Sedangkan, JavaScript didefinisikan sebagai bahasa script berbasis pada 

objek yang memperbolehkan pemakai untuk mengendalikan banyak aspek 

interaksi pemakai pada suatu dokumen HTML. Dimana objek tersebut dapat 

berupa suatu window, frame, URL, dokumen, form, button, atau item yang lain. 

Yang semuanya itu mempunyai properti yang saling berkaitan, dan masing-

masing memiliki nama, lokasi, warna nilai, dan atribut lain (Suryana dan 

Koesheryatin, 2014: 181). 

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa 

pemrograman dasar web. Sedangkan, CSS (Cascading Style Sheet) merupakan 

bahasa pemrograman yang digunakan untuk memperindah tampilan website. Dan, 

JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam 

pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif. 

8. PHP (Hypertext Processor) 

PHP adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yang menggunakan 

bahasa berupa script server side, dimana kode program tersebut dieksekusi di 

server dan hasilnya ditampilkan di browser. PHP berkerja dalam dokumen 

Hypertext Markup Language (HTML). PHP merupakan bahasa pemrograman 

yang sangat populer di kalangan developer untuk membuat website dinamis 

(Nurhidayah, Fauzan, dan Rahayu 2020: 10). 

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman yang dapat 

disematkan atau disisipkan kedalam HTML. PHP banyak digunakan untuk 

pemrograman website dinamis.  PHP juga dapat digunakan untuk membagun 

sebuah CMS (Haqi, dan Setiawan 2019: 9). 
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Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa 

pemrograman untuk pengembangan web yang tertanam dalam dokumen HTML. 

Menggunakan PHP dapat membuat web menjadi dinamis dan membuat 

pemeliharaan sistem web lebih mudah dan lebih efisien. 

9. MySql 

Menurut Anhar 2010 (dalam Purwantini, Satyaningrum, & Kuncoro, 2020: 

3) MySQL atau Structure Query Language adalah salah satu jenis sistem 

manajemen basis data (DBMS) dari banyaknya DBMS seperti Oracle, MS SQL, 

Postagre SQL, dan lain-lain. MySQL berfungsi untuk mengolah database 

menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat open source sehingga dapat 

digunakan secara gratis. Pemrograman PHP juga sangat mendukung atau support 

dengan database MySQL. 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Efenie (2020: 204), menyatakan bahwa 

“MySQL adalah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau yang 

dikenal dengan DBMS (Database Management System), database ini multithread, 

multi user. MySQL AB membuat MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis 

di bawah lisensi GNU General Public Licence (GPL), tetapi mereka juga menjual 

di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus yang bersifat khusus”. 

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa MySQL merupakan Database Management System 

(DBMS) yang bersifat open source yang digunakan untuk mengolah seperti 

menambahkan, mengubah dan menghapus data yang ada di dalam database. 

10. XAMPP 

Nugroho (dalam Muhidin, Kharie, dan Kubais 2017: 93), menyatakan 

bahwa “XAMPP merupakan paket PHP berbasis open source yang dikembangkan 

oleh sebuah komunitas open source. Sebenarnya tanpa aplikasi ini kita juga dapat 

membuat database MySQL dan juga menjalankan PHP pada komputer kita, yaitu 

dengan cara instal apache dan MySQL secara langsung. Namun XAMPP 

menyediakan interface atau tampilan yang memudahkan para pengguna, apalagi 

bagi para pemula. Tetapi sebagian besar master web developer menggunakan 

XAMPP untuk mempercepat dalam pembuatan database”. Menurut Februariyanti 
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(2012: 129), XAMPP adalah perangkat lunak web server apache yang didalamnya 

mencakup database server MySQL dan dapat mendukung pemograman PHP.  

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa XAMPP adalah sebuah software web server apache yang 

didalamnya sudah tersedia database server MySQL dan support PHP 

programming. 

11. Bootstrap 

Bootsrap merupakan pustaka framework CSS yang dibuat khusus untuk 

bagian pengembangan front-end website. Bootsrap juga merupakan salah satu 

framework HTML, CSS dan JavaScript yang terpopuler di kalangan web 

developer yang digunakan untuk mengembangkan sebuah website yang 

responsive, sehingga halaman website nantinya dapat menyesuaikan sesuai ukuran 

monitor device seperti desktop, tablet, dan ponsel yang sedang digunakan user 

untuk mengakses website dari browser (Sunarya, & Bahit, 2020: 16).  

Hal serupa juga dikemukakan oleh Abdulloh (2020: 261), menyatakan 

bahwa “Bootsrap adalah salah satu bagian framework CSS yang paling populer 

dari banyak framework CSS yang ada. Bootsrap memungkinkan desain web 

menjadi responsif sehingga dapat dilihat dari berbagai jenis ukuran tampilan 

dengan tetap menarik. Bootsrap juga membuat proses pengaturan lebih cepat 

karena tidak perlu lagi banyak menulis CSS, bahkan hampir tidak perlu kecuali 

jika memerlukan pengaturan desain yang berbeda dengan style bootsrap. Bootrap 

telah didukung oleh hampir semua browser baik pada dekstop maupun mobile”. 

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa Bootsrap merupakan salah satu bagian dari framework 

yang memudahkan web developer dalam pembuatan sebuah website yang 

responsif tanpa perlu menulis banyak-banyak CSS dan mudah diakses oleh 

pengguna melalui browser dekstop ataupun mobile. 

12. UML (Unified Modeling Languange) 

Menurut Sugiarti (dalam Harianto, Pratiwi, Suhariyadi 2015: 15) “Unified 

Modeling Language (UML) merupakan sebuah “bahasa” yang menjadi standar 

dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem 

piranti lunak. UML menawarkan sebuah sistem.” 
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Pemodelan (modelling) adalah proses merancang perangkat lunak sebelum 

melakukan pengkodean (coding). Model perangkat lunak dapat dianalogikan 

dengan membuat blueprint untuk pembangunan gedung. Pemodelan sistem yang 

kompleks sangat penting karena tidak mungkin untuk sepenuhnya memahami 

sistem seperti ini secara menyeluruh. Semakin kompleks suatu sistem, semakin 

penting juga penggunaan teknik permodelan yang baik.  

Ada 4 (empat) macam diagram dalam unified modeling diagram (UML) 

yaitu Use case diagram, Class diagram, Activity diagram, dan Sequence diagram. 

a. Use case Diagrm 

Use case diagram merupakan suatu pemodelan untuk menggambarkan 

kelakuan (Behavior) dari sistem yang akan dibuat. Diagram Use case 

menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang 

dibuat. 

Tabel 1 Simbol Diagram Use Case 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor Menentukan himpunan peran yang 

pengguna saat berinteraksi dengan 

use case. 

2 
 

Include Relasi case tambahan ke use case 

dimana use case yang ditambahkan 

memerlukan use case ini untuk 

menjalankan fungsi atau sebagai 

syarat untuk menjalankan use case 

ini 

3 

 

Extend Relasi use case tambahan ke use case 

yang ditambahkan dapat berdiri 

sendiri walaupun tanpa use case 

tambahan 

4 
 

Association Komunikasi antar aktor dan use case 

yang berpartisipasi dalam use case 

atau use case memiliki interaksi 

dengan aktor 

5 

 

System Menentukan paket yang 

menampilkan sistem secara terbatas. 

6 

 

Use case Fungsional yang disediakan oleh 

sistem sebagai unit yang saling 

bertukar pesan antara unit atau aktor, 

biasanya dinyatakan dengan 

menggunakan kata kerja awal frasa 

nama use case 

Sumber: Harianto, Pratiwi, Suhariyadi (2015: 16-17) 
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b. Class Diagram 

Class diagram menggambarkan struktur sistem dalam hal mendefinisikan 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk mebangun sistem. Classs diagram 

menggambarkan jenis objek dalam sistem dan berbagai hubungan statis yang ada 

di antara mereka. 

Tabel 2 Simbol Diagram Class 
No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Generalization 
Hubungan antar kelas dengan makna 

generalisasi (umum khusus) 

2 

 

Package  
Package merupakan paket dari satu atau 

lebih kelas 

3 

 

Class 
Kumpulan objek yang memiliki atribut 

dan operasi yang sama. 

4 
 

Collaboration 

Deskripsi urutan tindakan yang 

ditampilkan oleh sistem yang 

menghasilkan suatu hasil yang terukur 

bagi suatu aktor. 

5 
 

Realization 
Operasi yang benar-benar dilakukan oleh 

suatu objek. 

6 
 

Depedency 

Hubungan dimana perubahan-perubahan 

yang terjadi pada suatu elemen mandiri 

(independent) akan mempengaruhi 

elemen-elemen yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri. 

7 
 

Association 

Hubugan antara kelas dengan makna 

umum, asosiasi biasanya juga disertai 

dengan multiplicity 

Sumber: Harianto, Pratiwi, Suhariyadi (2015: 17-18) 

c. Activity Diagram  

Activity diagram merupakan state diagram khusus, dimana sebagian besar 

state adalah action dan sebagian besar transisi dipicu oleh selesainya state 

sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu, activity diagram tidak 

menggambarkan perilaku internal sebuah sistem (dan interaksi antara subsistem) 
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secara acak, melainkan menggambarkan proses dan jalur aktivitas dari tingkat atas 

secara umum. 

Tabel 3 Simbol Diagram Activity 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Activity Menunjukkan bagaimana setiap kelas 

antarmuka saling berinteraksi satu 

sama lain. 

2 
 

Action State dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

3 
 

Initial State Start Point, diletakkan di pojok kiri   

atas   dan merupakan awal aktivitas 

4 
 

Final State End Point, akhir aktivitas 

5  (Transition) 

Fork 

Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran. 

6 

 

Swimlane  Memisahkan organisasi bisnis yang 

bertanggung jawab terhadap aktifitas 

yang terjadi 

7 

 

Decision Cabang keluaran dari kondisi dapat 

lebih dari dua keluaran biner. 

Sumber: Harianto, Pratiwi, Suhariyadi (2015: 19-20) 

d. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan prilaku objek pada use case dengan 

menggambarkan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima 

antara objek. Oleh karena itu, untuk menggabarkan sequence diagram maka parlu 

diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case berserta metode-

metode yang dimiliki kelas yang dalam instansi yang merupakan objek tersebut. 

Tabel 4 Simbol Diagram Sequence 
No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Lifeline 
Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang 

berisikan informasi tentang aktifitas yang 

terjadi. 

3 

 

Message 
Spesifikasi komunikasi antar objek yang 

berisi informasi tentang aktifitas yang terjadi. 



14 

 

 
 

4 
 

Activation 
Menjalankan salah satu operation dari 

participant. 

Sumber: Harianto, Pratiwi, Suhariyadi (2015: 20-21) 

13. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem terdapat dua pendekatan dalam melakukan pengujian 

software, yaitu Black box testing dan White box testing. 

a. Black Box Testing 

Pendekatan black-box testing pendekatan ini melakukan pengujian 

terhadap fungsi operasional software.  Pendekatan ini biasanya dilakukan oleh 

penguji yang tidak ikut serta dalam pengkodean software. (Utami, dan Asnawati 

2015: 35) 

b. White Box Testing 

White box testing adalah pengujian berdasarkan pada pengecekan terhadap 

detail perancangan, menggunakan struktur kontrol desain program secara 

procedural untuk membagi pengujian menjadi beberapa kasus penguijian. Sekilas 

dapat disimpulkan white box testing merupakan petunjuk untuk mendapatkan 

program yang 100% benar. (Utami, dan Asnawati 2015: 38) 

3.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian yang sudah ada sebagai 

referensi dalam penelitian untuk diukur, penelitian tersebut antara lain: 

1. Yogi Mulyadi dkk (2018) dengan judul penelitian “Membangun Sistem 

Informasi Penjualan Dengan Metodologi Berorientasi Obyek Pada Bengkel 

“Manggala Jaya Motor”” Bengkel Manggala Jaya Motor merupakan suatu 

badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa service motor serta penjualan 

sparepart dan segala aksesoris motor. Masalah yang sering terjadi pada 

instansi ini adalah kesalahan dalam pencatatan administrasi. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dibuatkan suatu sistem yang terkomputerisasi. Rancangan 

sistem yang akan digunakan berbasis object oriented. Analisa sistem yang 

sedang berjalan digambarkan dengan activity diagram dan penjelasan proses 

yang akan dirancang digambarkan dengan use case diagram. Perancangan 

sistem digambarkan dengan entity relationship diagram dan alat yang di 
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gunakan untuk mendukung sistem yang dibuat dengan sequence diagram, 

component diagram dan deployment diagram. Dari analisa yang dilakukan, 

akan menghasilkan sebuah informasi untuk membantu permasalahan 

administrasi pada instansi tersebut. 

2. Muhammad Zul Hazmi dkk (2020) dengan judul penelitian “Rancang Bangun 

Sistem Penjualan Aksesoris Motor Berbasis Web (Studi Kasus: Bengkel Saft 

Motor Kebumen)” Aksesoris Saft Motor bergerak pada bidang penjualan. 

Untuk memudahkan dalam proses penjulannya maka penulis membangun 

sebuah aplikasi website, diharapkan adanya aplikasi tersebut dapat 

memberikan dampak yang sangat penting dalam mendapatkan informasi yang 

akurat dan cepat. Dengan adanya pembaruan yang penulis rancang pada 

bengkel saft motor, diharapkan dapat meningkatkan kinerja sistem infomasi 

penjualan menjadi perusahaan maju dan berkembang, dan juga dapat 

meningkatkan penjualan yang tidak hanya di daerah kota kebumen saja 

melainkan di luar kota kebumen. Metodologi yang dipakai digunakan dalam 

pembuatan sistem informasi penjualan aksesoris secara online ini adalah 

metodologi Prototype yang meliputi identifikasi kebutuhan pemakai, 

pembuatan, pengujian, perbaikan, dan pengembangan versi penjualan yang 

diharapkan dapat menbantu dalam perancangan sitem ini serta desain 

penelitian dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Alat yang 

digunakan untuk menggambarkan model sistem adalah berupa diagram alir 

data (FlowMap), diagram konteks, dan Data Flow Diagram (DFD), serta 

dalam perancangan basis data menggunakan kamus data, normalisasi, dan 

Entity Relationship Diagram (ERD). Program aplikasi E-commerce ini 

menggunakan PHP, Apache sebagai Web server dengan MySQL sebagai 

Database. Dengan adanya Sistem Informasi penjualan sparepart ini maka 

dapat memberikan informasi yang begitu detail mengenai data penjualan, 

harga-harga akesesoris, dan proses transaksi saat pembelian aksesoris, 

sehingga dapat mempermudah pelanggan dalam mencari informasi. 

3. Muhammad Farid Abdurrahman Luthfie dkk (2019) dengan judul penelitian 

“Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Dan Jasa Service 

Aksesoris Motor Berbasis Web Pada Auto39 Bike Shop Menggunakan 
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Unified Modeling Language” Auto39 Bike Shop adalah badan usaha yang 

bergerak dalam bidang penjualan dan jasa service aksesoris motor. Saat ini 

Auto39 Bike Shop membutuhkan keberadaan sistem informasi yang akurat 

dan cepat, cukup memadai untuk membantu sistem penjualan dan jasa servis. 

Karena pengolahan data yang belum terstruktur dengan baik sehingga 

mempunyai beberapa kekurangan seperti Pencatatan data penjualan, tidak 

adanya retur barang tanda pengembalian barang, serta staf masih kesulitan 

dalam pembuatan laporan penjualan dan jasa servis, sehingga sering 

terjadinya kesalahan. Selain membutuhkan waktu yang cukup lama dalam hal 

keakuratan informasi dan juga masih diragukan karena kesalahan yang 

memungkinkan dilakukan oleh manusia. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, penulis menggunakan metodologi berorientasi obyek untuk 

menganalisa dan membuat desain sistem usulan berbasis web dengan bahasa 

pemrograman PHP, serta menggunakan database MariaDB yang dijalankan di 

sistem operasi Windows 7 64-bit. Dengan adanya sistem usulan ini, 

diharapkan pengolahan data yang ada pada Auto39 Bike Shop bisa tersimpan 

rapi dan terstruktur dengan lebih baik. 

4. Fajar Sidik dkk (2018) dengan judul penelitian “Rancang Bangun Sistem 

Informasi Penjualan Box Motor Berbasis Web” Dalam era globalisasi 

sekarang ini, teknologi informasi melaju dengan cepat. Khususnya internet, 

yang bias diakses dengan berbagai aplikasi baik dekstop maupun mobile. 

Perkembangan ini mempengaruhi dunia bisnis secara global dan berpengaruh 

terhadap usaha yang bersifat konvensional, yaitu penjualan aksesoris motor. 

Sehingga para penjual harus ektra promosi dalam memasarkan produknya, 

agar produk tersebut laku. Maka dengan sistem penjualan yang ada, harus 

dibuatkan sebuah sistem informasi penjualan yang berbasis online (website) 

agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya website, diharapkan produk 

yang dijual dapat dilihat oleh konsumen yang berada dimana saja dengan 

jangkauan penjualan yang sangat luas. Serta didukung dengan metode 

pembayaran yang sudah mulai berkembang, seperti transfer bank, kartu 

kredit, virtual account hingga outlet-outlet pembayaran yang sudah 

bekerjasama. Dengan metode pembayaran tersebut, maka konsumen tidak 
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perlu bingung dalam bertransaksi pembayaran. Dengan menggunakan 

beberapa software pendukung dalam membuat website, diharapkan dapat 

menjadi sebuah web e-commerce yang memenuhi kebutuhan konsumen 

dalam melakukan penjualan khususnya box motor. 

3.3 Kerangka Pikir 

Sebuah kerangka pikir merupakan susunan dari pokok permasalahan 

sehingga menghasilkan suatu solusi. Kerangka pikir penelitian ini dibuat dalam 

bentuk skema seperti gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Proses penjualan dan promosi masih secara manual. 

 

Diperlukan rancang bangun sistem informasi penjualan aksesoris berbagai jenis 

berbasis website untuk memaksimalkan proses penjualan.  

Dengan adanya website pada Toko Rafael Motor, diharapkan dapat memperluas 

pemasaran toko dan memudahkan dalam proses penjualan atau transkasi. 

 

Toko Rafael Motor merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang 

penjualan aksesoris berbagai jenis motor yang sedang berkembang dan belum 

memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana promosi dan pelayanan kepada 

konsumen 


