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ABSTRACT
A pioneer in information systems perform a wide range of businesses, particularly used to perform both
functional and divisional organizations. The rapid growth of Science, Technology and Communication, in
particular in the field of computer systems in every aspect of life and the use of computer technology and
communication technology to produce a merging of information systems that are currently being easier to be
accessed without knowing the limitations of time and distance using Internet network. The Safira is one of the
industry engaged in the sale of batik clothes that will use the technology in terms of marketing and sales
strategies. That requires a web-based applications such as e-commerce website that can provide information
about products to customers quickly through the Internet network technology. Analysis menggunan Critical
Succes factor (CSF) for affiliate marketing and online business The Safira, the design of which was built with
the procedures of the Unified Modelling Language (UML) with the strengthening and establishment of design
data base, with the purpose of formation of accounting information system that is relevant, reliable and
transparancy and accountability in preparing the financial statements of each transaction economics at The
Safira.
Keywords : Information, sales, business online

I. PENDAHULUAN
Sistem informasi menjadi pioner
dalam melakukan berbagai macam bisnis
khususnya digunakan untuk menjalankan
organisasi baik fungsional maupun divisional.
Sebuah sistem informasi harus memiliki suatu
nilai yang relevance, acurate dan timelines.
Kesemuanya menjadi satu kesatuan nilai yang
mewakili manfaat dari sitem informasi.
Pesatnya
pertumbuhan
Ilmu
Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi,
khususnya dibidang sistem komputer disetiap
aspek kehidupan dan penggunaan teknologi
komputer dan teknologi komunikasi yang
menghasilkan sebuah penggabungan sistem
informasi yang saat ini menjadi lebih mudah
untuk di akses tanpa mengenal adanya batasan
waktu dan jarak dengan menggunakan
jaringan internet. Model penjualan atau bisnis
juga ikut terpengaruh dari perkembangan
IPTEK tersebut, model yang sering digunakan
biasanya dengan affiliate marketing terlebih
dengan pesatnya pertumbuhan pengguna
internet, akan memanjakan para netizen di
dunia maya.
Netizen lahir disetiap belahan dunia
khususnya negara-negara berkembang dan
maju sebab mereka terbatas oleh waktu.
Penggunaan internet dewasa ini menjadi salah
satu, Salah satu bisnis yang menjadi trend
baru dimasyarakat sekarang ini adalah dalam
bidang
belanja online (online
shopping)

sehingga memunculkan bentuk model tokotoko virtual,salah satu bentuk usaha dari para
pebisnis online adalah memberikan fasilitas
dan pelayanan yang memuaskan terhadap
pelanggan,untuk mewujudkan hal tersebut
dibutuhkan kualitas pelayanan yang baik.
Dalam mencapai tujuan tersebut tentu akan
menghadapi sebuah permasalahan untuk
mencapainya. Sehingga usaha dagang tersebut
harus memperkuat strategi pelayanan dengan
menetapkan suatu sistem pelayanan dengan
menggunakan sistem manajemen pengolahan
data yang baik dan benar agar dapat
memperoleh hasil yang diinginkan.
Surakarta merupakan kota budaya dan
kota sejarah yang kaya akan berbagai hasil
karya dalam hal bahan atau kain yang dihiasi
dengan cara dicelup, ditulis ataupun hal
lainnya atau yang disebut dengan seni
perbatikan. Sejauh ini masih banyak industri
pakaian khususnya pakaian batik yang masih
melakukan promosi dan penjualan secara
konvensional dalam bentuk promosi dari
mulut ke mulut dan menggunakan media
brosur, sehingga jangkauan promosi dan
penjualan masih terbatas dan belum bisa
meluas
ke
beberapa
daerah
yang
menyebabkan produk yang dihasilkan kurang
dikenal oleh masyarakat luas. Kendala lain
yang dialami oleh industri pakaian batik
adalah ketatnya persaingan antar sesama
industri pakaian batik mulai dari industri
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kecil sampai industri besar, hal itu membuat
pengelola industri pakaian batik harus
mempunyai strategi pemasaran yang berbeda
yang
dapat
memperluas
jangkauan
pemasarannya sehingga dapat mendatangkan
banyak pelanggan baru. The Safira
merupakan salah satu industri yang bergerak
dibidang penjualan pakaian batik yang akan
menggunakan teknologi dalam hal strategi
pemasaran dan penjualannya. Untuk itu
dibutuhkan
sebuah
aplikasi
berbasis
web berupa website e-commerce yang
mampu memberikan informasi mengenai
produk kepada pelanggan dengan cepat
melalui teknologi jaringan internet. Dengan
adanyawebsitee-commerce pelanggan
bisa
melakukan pembelian dan pemesanan
secara online tanpa harus mendatangi tempat
industri pakaian itu berada. Selain melakukan
pembelian dan pemesanan secara online,
fasilitas yang dapat dimiliki sebuah website
e-commerce adalah
adanya
transaksi
pembayaran dengan cara online maupun offline melalui transfer antar rekening bank.
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Sistem
Sistem merupakan sekumpulan atau
seperangkat
gabungan
dari
molekul,
komponen dan unsur serta elemen yang
menyatukan diri menjadi satu kesatuan yang
utuh untuk dijadikan bahan pengambilan
keputusan.
Menurut Tata Sutabri (2012:22)
sistem merupakan suatu bentuk integrasi
antara satu komponen dengan komponen lain
karena sistem memiliki sasaran yang berbeda
untuk setiap kasus yang terjadi dalam sistem
tersebut.
Menurut Jogiyanto dalam bukunya
Yakub “Sistem adalah suatu jaringan kerja
dari
prosedur-prosedur
yang
saling
berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk
melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan
tertentu”
Menurut McLeod dalam bukunya
“Sistem adalah sekelompok elemen-elemen
yang terintegrasi dengan tujuan yang sama
untuk mencapai tujuan”
Berdasarkan beberapa pendapat yang diatas
dapat penulis tarik kesimpulan bahwa sistem
adalah
kumpulan
bagian-bagian
atau
subsistem-subsistem yang disatukan dan
dirancang untuk mencapai suatu tujuan.

Bagian atau sub sitem yang terjaring
didalamnya diharus mencerminkan adanya
komponen sistem, batasan sistem, lingkungan
luar sistem, penghubung sistem, masukan
sistem, pengolahan sistem, keluaran, sasaran
serta tujuan dari sistem. Sistem terangkai oleh
karena adanya permulaan dari sebuah
perencanaan sistem dimana sistem dibuat dan
dituangkan dalam bentuk visi,misi serta
maksud dan tujuan, . Analisis sistem yang
meliputi analisis secara material, sosial dan
ekonomis. Design melihat bagaimana sistem
dibuat sedemikian rupa untuk menghasilkan,
memperbaiki dan memperbaharui sistem yang
lama menjadi baru. Serta implementasi
bagaimana penerapan suatu sistem dapat
berjalan sesuai dengan perencanaan.
2.2. Informasi
Menurut McLeod dalam bukunya
Yakub (2012:8), [6]informasi adalah data yang
diolah menjadi bentuk yang berguna dan
berarti bagi yang menerimanya, informasi
disebut juga data yang diproses atau data yang
memiliki arti.
Menurut Tata Sutabri (2012:29),
Informasi adalah sebuah istilah yang tepat
dalam pemakaian umum. Informasi dapat
mengenai data mentah, data tersusun,
kapasitas sebuah saluran komunikasi, dan lain
sebagainya.
Dari beberapa definisi di atas dapat
ditarik kesimpulan bahwa informasi adalah
sebagai data yang sudah diolah, dibentuk, atau
dimanipulasi sesuai dengan keperluan
tertentu.
Menurut Jogianto dalam bukunya
Yakub (2012:9),[2]Kualitas dari informasi
(quality of information) sangat tergantung dari
tiga hal yaitu sebagai berikut :
a. Relevan (Relevance)
Informasi tersebut mempunyai manfaat
untuk pemakainya dan relevansi informasi
untuk tiap – tiap orang akan berbeda –
beda.
b. Tepat pada waktunya(Timeliness)
Informasi tersebut datang pada penerima
tidak boleh terlambat. Informasi yang
sudah usang tidak akan mempunyai nilai
guna lagi, karena informasi merupakan
landasan di dalam pengambilan keputusan.
c. Akurat (Accuracy)
Informasi harus bebas dari kesalahan –
kesalahan dan tidak menyesatkan. Akurat
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juga berarti informasi harus jelas
mencerminkan maksudnya. Informasi
harus akurat karena dari sumber informasi
sampai
ke
penerima
informasi
kemungkinan banyak terjadi gangguan
(noise) yang dapat merusak informasi.
2.3. Akuntansi
Akuntansi
adalah
pencatatan,
pengklasifikasian
dan
pengkhitisaran
peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang
logis yang bertujuan menyediakan informasi
keuangan untuk mengambil keputusan.
Dalam hal pencatatan harus didahulukan dari adanya suatu data yang disebut
evidence, dimana evidence terdiri dari adanya
suatu transaksi ekonomi yaitu penjualan yang
dibuktikan dengan faktur jual, faktur beli,
bukti bank masuk, bukti bank keluar, bukti
kas masuk, bukti kas keluar dan bukti umum.
Dalam
hal
pengklasifian
dan
pengiktisaran dimana dari bukti transaksi
tersebut akan dipostingkan ke dalam jurnal
umum dan khusus pembelian dan penjualan,
untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam buku
besar. Dari buku besar tersebut akan
menghasilkan neraca saldo dan akan
dituangkan dalam bentuk informasi laporan
keuangan yang dimuat dalam laporan posisi
keuangan dan laporan rugi laba.
2.4. Analisa CSF (Critical Success Factor)
Menurut Rockart dan Bullen [1981] MIT
dalam Witarto (2004:110) CSF merupakan
sejumlah variabel yang mempengaruhi
aktivitas yang sekarang atau yang akan
datang, dalam mencapai target pekerjaannya.
Metode CSF membantu pendefinisian
variabel. Dengan demikian, manajer akan
meningkatkan pemahamannya tentang situasi
diruang kendalinya.
Strategi usaha (Strategy), strategi usaha
sesuai dengan sistem harus termuat dalam
visi, misi, tujuan dan maksud. Didalamnya
memuat apa yang menjadi harapan dari
sebuah tujuan, maksud dan visi serta The
Safira didirikan. The Safira dalam strateginya
menyatakan dengan lengkap tentang strategi
akan mendefinisikan jalur produksi, pasar,
segmen pasar dari produk yang dibuat,
jaringan bagi pasar yang membutuhkan
produk tersebut, pendanaan operasional, target
keuntungan, skala organisasi,serta citra yang

akan diproyeksikan pada karyawan, pemasok,
dan konsumen.
2.5. Affiliate Marketing Dan E-Commerce
Implikasi kemajuan teknologi bagi
lapangan ekonomi terlihat dengan berkembangnya bidang usaha di bidang teknologi
informasi. Kemampuan yang ditawarkan
teknologi komunikasi menghasilkan kemudahan dan kenyamanan bagi kelangsungan
transaksi business yaitu E-Commerce. ECommerce merupakan transaksi business yang
dilakukan
secara
elektronik
sehingga
mempermudah transaksi jual-beli kapanpun,
dimanapun dan kapanpun serta bertransaksi
dengan siapapun yang terkait dengan transaksi
online. Fleksibilitas tersebut yang menjadi
daya tarik pembeli dan metode tersebut
memanjakan
para
pengguna
internet
(Netizen). Salah satu jenis pemasaran melalui
internet yang berkembang dewasa ini atau
disebut dengan affiliate marketing. Pemasaran
afiliasi ini memberikan keuntungan kepada
pihak yang terlibat, pertama situs penyedia
konten yang menjadi afiliasi bisa memberikan
keuntungan kewat teks, banner dan artikelartikel yang ditampilkan kepada pengguna
internet. Kedua, pedagang bisa mengembangkan penjualan produknya melalui
berbagai situs-situs web yang menjadi partner.
Ketiga, konsumen mudah menemukan
produk-produk yang diinginkan dengan
praktis dan cepat tanpa harus bertemu atau
tatap muka dengan penjual secara langsung.
Kemudahan bertransaksi online sangat
sulit dideteksi karena waktu yang singkat
dalam bertransaksi sehingga sulit menentukan
subjek serta bentuk barang dan jasa yang
diperdagangkan mayoritas berformat digital
(nonfisik) yang kesemuanya sulit menentukan
obyek pajaknya. Secara geografis, transaksi
online juga sulit diprediksi daerah transaksi
online, bukan saja di wilayah kepabeanan
Indonesia saja, tetapi sudah banyak yang
menembus batas geografis negara lain,
sehingga hal tersebut juga menjadi masalah
perpajakan bagi negara yang akan memungut
pajak dari E-Commerce tersebut.
2.6. Aplikasi Web
Menurut Pressman, Roger S.,
(2010:8) Aplikasi web yang disebut
"webapps," adalah kategori perangkat lunak
jaringan-sentris yang mencakup beragam
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aplikasi. Dalam bentuknya yang paling
sederhana, webapps dapat menjadi link
hypertext informatif yang menggunakan teks
dan grafis yang terbatas. Menurut Widodo
(2011:6) “UML singkatan dari Unified
Modeling Language yang berarti bahasa
permodelan standar”. Menurut Chonoles
dalam buku Widodo (2011:6) mengatakan
bahwa "sebagai bahasa, berarti UML memiliki
sintaks dan semantik". Menurut Jurnal CCIT
2009 : 70. Pendapat lain menjelaskan UML
adalah suatu alat bantu yang sangat handal
dalam bidang pengembangan yang berorientasi objek. Hal ini disebabkan karena UML
menyediakan bahasa pemodelan visual yang
memungkinkan pengembang sistem untuk
membuat cetak cetak biru atas visi mereka
dalam bentuk baku. Berdasarkan pendapat
yang dikemukakan di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa Unified Modelling
Language (UML) adalah sebuah bahasa yang
berdasarkan grafik atau gambar untuk
menvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan pendokumentasian dari sebuah
sistem pengembangan perangkat lunak
berbasis
Objek
(Object
Oriented
Programming).
III. METODE PENELITIAN
3.1. Rancangan Dengan Metode UML
Untuk menganalisa sistem yang berjalan, pada
penelitian ini digunakan program Unified
Modelling
Language
(UML)
untuk
menggambarkan prosedur dan proses yang
berjalan saat ini, pada penggambaran kali ini
digunakan use case diagram yaitu sebagai
berikut :

Gambar 1 Use Case Diagram Penjualan Barang

Sistem yang mencakup seluruh
kegiatan sistem informasi penjualan barang
pada CV. The Safira. Penjualan barang hanya
yang tersedia. Aktor yang melakukan
kegiatan, yaitu pelanggan, bagian administrasi
bagian gudang dan owner. use case yang biasa
dilakukan
oleh
aktor-aktor
tersebut
diantaranya : order barang, cek stok barang,
melakukan pembayaran, membuat faktur
pembayaran, menyiapkan barang, memberikan barang dan menerima laporan.
Class diagram adalah digram yang
menunjukan kelas-kelas yang ada dari sebuah
sistem dan hubungannnya secara logika, class
digram mengambarkan struktur statis dari
sebuah sistem. Dan berikut adalah class
diagram sistem berjalan pada CV. The Safira :

Gambar 3.6. Class Diagram Sistem Berjalan
Class : Customer, Marketing, Gudang,
Administrasi, Owner dan masing – masing
class memiliki atribut dan juga fungsi-fungsi
yang sesuai dengan object class tersebut.
Class Customer memiliki atribut : nama
customer, alamat customer, telepon customer.
Class customer juga memiliki fungsi: pesan
barang, menerima barang, bayar pesanan.
Class Marketing memiliki atribut : nama
pegawai dan nomor telepon pegawai. Class
marketing juga memiliki fungsi: permintaan
barang, menerima pembayaran, menyediakan
barang. Class Gudang memiliki atribut : nama
pegawai dan nomor telepon pegawai. Class
gudang juga memiliki fungsi : menyiapkan
barang dan memberikan barang. Class

Halaman-51

JURNAL ILMIAH GO INFOTECH
Volume 21 No. 2, Desember 2015

ISSN : 1693-590x

administrasi hanya memiliki atribut : nama
pegawai. Class administrasi juga memiliki
fungsi : buat faktur pembayaran dan cek stok
barang. Class owner hanya memiliki atribut :
nama owner dan tanda tangan owner. Class
owner juga memililki fungsi : nama owner.
3.2. Analisis CSF
CSF merupakan salah satu tahapan
yang digunakan untuk mencapai visi dan misi
perusahaan. CSF sangat penting dalam
kesuksesan yang ada pada CV. The Safira,
berdasarkan hasil analisis yang telah
dilakukan maka CSF pada CV. The Safira
akan dikategorikan menjadi poin-poin
berikut :
a. Mengutamakan kepuasan pelanggan
(Customer Satisfaction).
1. Pemberian reward kepada pelanggan
setia.
2. Layanan purna jual (After Sales).
3. Layanan Customer Service baik dalam
waktu yang maksimal.
b. Sumber daya manusia
1. Mengadakan pelatihan atau training bagi
setiap karyawan CV. The Safira.
2. Pemberian bonus bagi karyawan yang
memiliki prestasi baik.
3.3. Rancangan Basis Data
Spesifikasi database merupakan desain
basis data yang dianggap telah normal. Desain
database menjelaskan media menyimpanan
yang digunakan, isi data (record) yang
disimpan, primary key, panjang "record".
Berikut ini adalah struktur spesifikasi
database yang digunakan dalam sistem
penjualan online pada CV. The Safira :
1. Nama File : admin
Akronim
: admin
Fungsi
: Untuk transaksi admin
Tipe File
: File Master
OrganisasiFile : Index
Media
: Hardisk
Panjang Record : 51 Karakter
FieldKunci
: Admin
2. Nama File
: barang
Akronim
: barang
Fungsi
: Untuk menyimpan datadata barang
Tipe File
: File Pustaka
Organisasi File : Index
Media
: Hardisk

Panjang Record : 232 Karakter
Primary Key : id_barang
3. Nama File : barang_det
Akronim
: barang_det
Fungsi
: Untuk memberikan informasi barang
Tipe File
: File Laporan (File
Output)
Organisasi File
: Index
Media
: Hardisk
Panjang Record : 51 Karakter
Primary Key
: id_barang_det
4. Nama File : biaya_kirim
Fungsi
: untuk memberi informasi
biaya pengiriman barang
Tipe File
: File Laporan (File
Output)
Organisasi File
: Index
Media
: Hardisk
Panjang Record : 44 Karakter
Primary Key
:5. Nama File : commen
Akronim
: commen
Fungsi
: Untuk pelanggan yang
ingin
memberikan
komentar
Tipe File
: File input
Organisasi File
: Index
Media
: Hardisk
Panjang Record : 531 Karakter
Primary Key
: id_comment
6. Nama File : commen_det
Akronim
: commen_det
Fungsi
: Untuk menampilkan
commen dari pelanggan
Tipe File
: File input
Organisasi File
: Index
Media
: Hardisk
Panjang Record : 542 Karakter
Primary Key
: id_commen_det
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V. KESIMPULAN
a. Pada CV. The Safira belum menggunakan
penjualan
yang
bersifat online maka
peneliti membuatkan sistem penjualan
yang sudah online guna menarik daya beli
pelanggan.
b. Sistem yang diusulkan oleh peneliti dapat
mengetahui daya beli konsumen karena
sistem yang diusulkan sudah menggunakan
sistem penjualan dengan database.
c. Sistem penjualan yang digunakan pada
CV. The Safira sangat mudah dan praktis
digunakan.
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