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Abstrak
Masyarakat kesulitan dalam memesan secara delivery, sehingga mereka tidak jadi membeli
karena cara pemesanan yang cukup rumit dengan bolak balik ke kedai. Dengan permasalahan
ini penulis akan membuat system penjualan online atau system pemesanan online yang
memudahkan pelanggan dalam pemesanan secara online dengan menggunakan php.hasil yang
dicapai berupa web pemesanan online dan dapat memudahkan pemesanan sehingga
meningkatkan penjualan di chocobean. Hasil pengujian yang di dapat menunjukan adanya
NHPDMXDQ SHQMXDODQ GHQJDQ GLEXDWQ\D ZHE EHUMXGXO ³V\VWHP GHOLYHU\ RUGHU EHUEDVLV ZHE
GLFKRFREHDQ´
Kata kunci: Delivery, web, chocobean

1. PENDAHULUAN
chocobean adalah minuman rasa coklat yang memiliki varian rasa. Jarang ada yan tau
tentang minuman terbaru yaitu chocobean. Es chocobean mempunyai mempunyai varian yang
cukup menarik untuk para peminat coklat. Banyaknya cara memprosmosikan dagangan baik secara
langsung maupun online. Salah satunya adalah facebook, intagram, web dll. Untuk memasarkan
secara lebih agar dapat memesan online maka dibuat pemesanan secara online melalui web.
2. METODOLOGI
pengembangan web penjualan ini didukung oleh metode pengembangan system
menggunakan waterfall. Waterfall model adalah model paling popular yang sering dia anggap
sebagai pendekatan klasik dalam daur hidup pengembangan system. [1].

Gambar 1.waterfall model
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-

Tahap penelitian ini meliputi beberapa tahapan antara lain:
Perencangan penelitian
Pengumpulan data
Observasi penelitian ini melalui:
x Observasi
pengamatan dan pencatatan secara langsung sehingga dapat mengambil kesimpulan
tentang permasalahan yang ada.
x Interview
Peneliti melakukan interview secara langsung kepada yang bersangkutan.
Analisis kebutuhan system
Pada tahap ini dilakukan analisa inti dari rancang bangun sebuah proses.
Desain system
Pada tahap ini inti dari sebuah rancangbangun proses.
Implementasi

Fakultas Teknik ± Universitas Muria Kudus

85

Prosiding SNATIF Ke-4 Tahun 2017

ISBN: 978-602-1180-50-1

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi system delivery order berbasis web di
chocobean.
2.1. TINJAUAN PUSTAKA
- perancangan basis data
adalah kumpulan data yang digambarkan sebagai aktifis dari satu atau lebih organisasi
yang berealisasi. Tahap ini digunakan untuk menganalisis dat aapa saja yang berelasi dan
terlibat dalam pembuatan system. [2]
- Pengertian Aplikasi
Adalah penggunaan dalam satu computer, instruksi atau pernyataan (statement)
sehinga computer dapat memproses input dan output. [3]
- Pemasaran
Menurut penelitian risky yang berjudul E-Commerce Goody Bag Spundbond
Menggunakan Qr Code Berbasis Web Responsive. Pemasaran merupakan salah satu hal
yang terpenting bagi pelaku bisnis. Tanpa pemasaran yang baik maka akan sulit membuat
usaha lebih maju. Perbedaan dengan penelitian ini adalah menambahkan pemesanan online
secara langsung bukan pengiriman jarak jauh.[4]
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk membuat system sebelumya peneliti membuat perancangan menggunakan contex
diagram.

Gambar 2.contex diagram
Gambar diatas menjelaskan jalanya contex perancangan user dan admin. Disini menjelaskan
user dapat mendaftar melakukan pemesanan dan dapat melihat laporan pembelian. Sedangkan
admin bisa mengkonfirmasi pembelian.

Gambar 3. dfd
Gambar diatas menjelaskan perancangan dfd dari program yang akan dibuat.
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Gambar 3 .Relasi data base
Gambar diatas menjelaskann data relasi data base yang akan dibuat di program.

Gambar 4.Halaman Login
Gambar diatas menjelaskan halam login user pembeli atau admin memasukan user atau
password.

Gambar 4.Halaman Daftar Menu
Gambar diatas menjelaskan halaman utama user, dapat melihat sebagian produk dalam
chocobean dengan keteranganya.
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Gambar 6.Interface pesanan
Gambar diatas menjelaskan user pembeli pesanan dalam interface ini, dengan mengklik pada
button menu.

Gambar 7.input jumlah pemesanan
Gambar diatas menjelakan halaman untuk memilih pesanan.

Gambar 8. konfirmasi pembelian
Gambar diatas menjelaskan untuk informasi konfirmasi pembelian.

Gambar 9. Hasil Laporan Pembelian
Gambar diatas menjelaskan tentang konfirmasi pembelian khusus admin yang mengakses,
admin mendapat laporan permintaan pesanan dari pelanggan.
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Pengujian.
Pengujian yang dilakukan adalah menggunakan kuisioner. Sejumlah konsumen mengisi
kuisioner untuk melihat hasil apakah web layak untuk konsumen .
Isi pengujianya yang di isi responden adalah:
a.
b.

Tampilan web
Tingkat kemudahan pemesanan

Hasil pengujian nya dengan responden 10 orang.
Tabel 1.Tabel Pengujian
Tampilan Web
90%
Tingkat Kemudahan
Pemesanan
80%
Tabel diatas menjelaskan hasil bahwa tampilan web dan tingkat kemudahan pemesanan
sudah memenuhi standar pungjian yang layak. Bisa diketahui tampilan web dan tingkat kemudahan
pemesanan sudah baik.
4. KESIMPULAN
Dengan adanya pengujian lewat quisioner dengan responden sebanyak 10 orang yang
dilakukan dapat disimpulkan system Delivery order berbasis web di chocobean membuat
mudah pemesanan order sehinga dapat meningkatkan penjualan. Bagi chocobean.
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