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ABSTRAK
Desa Pulau Pnjang Hilir Inuman merupakan desa yang sebagian besar penduduknya
bekerja sebagai petani dan memiliki berbagai macam produk pertanian, disamping
melimpahnya hasil pertanian terdapat masalah pemasaran hasil pertanian dimana petani
tidak mempunyai akses keluar dalam menjual produk pertanian mereka. Penulis tertarik
mengadakan penelitian guna membantu dalam meningkatkan penjualan serta memperluas
pemasaran di Desa Pulau Pnjang Hilir Inuman dengan cara mengembangkan sistem
penjualan yang berbasis Bussines to Bussines. Model pengembangan yang digunakan yaitu
penelian dan pengembangan dalam pengembangan software aplikasi menggunakan bahasa
pemograman PHP dan database menggunakan MySQL. Hasil penelitian yang diperoleh
berupa aplikasi penjualan yang berbasis Bussines to Bussines berbasis web yang bisa
diakses secara online oleh masyarakat luas dan bisa melayani transaksi penjualan secara
online dan telah bisa membantu meningkatkan penjualan di Desa Pulau Panjang Hilir
Inuman.
Kata Kunci : Sistem Informasi, PHP, MySQL, Database.
1. PENDAHULUAN
Era digital disebut pula era informasi, dimana informasi telah menjadi kebutuhan pokok
dan komoditas baru. Era demikian dipicu teknologi informasi(TI) yang berperan mempercepat
dan meningkatkan keakuratan dalam pencatatan dan pengolahan data menjadi suatu
informasi. Informasi tentang pertanian dapat mendorong kearah pembangunan yang
diharapkan.
Informasi pertanian merupakan aplikasi pengetahuan terbaik yang akan mendorong dan
menciptakan pasar sebagai tempat bertemu produsen dan konsumen termasuk harga pasar,
permintaan, penawaran sehingga para petani produsen hanya dapat menerima harga pasar
yang pada umumnya ditentukan oleh para pedagang perantara, dan juga para petani juga sulit
untuk mengembangkan produknya penjualannya dan kebanyakan masih banyak petani yang
menjual hasil pertaniannya hanya kepada tengkulak saja sehingga hasil pertanian mereka
tidak mengalami kemajuan sementara kebutuhan hasil pertanian meningkat. Oleh sebab itu
ilmu pengetahuan dan teknologi perlu di tanamkan kepada para petani kita agar mereka dapat
mengetahui informasi pasar yang sedang berkembang pada masa seperti sekarang ini.
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2. METODE PENELITIAN
2.1 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut :
1. Wawancara (Interview)
Merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau
dialog secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang
dilakukan. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab kepada para petani.
2. Pengamatan (Observasi)
Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung ke
objek yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang bersifat nyata dan meyakinkan
maka penulis melakukan pengamatan langsung pada kebun tempat para petani.
3. Studi Pustaka
Untuk mendapatkan data-data yang bersifat teoritis maka penulis melakukan
pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, makalah
ataupun referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2.2 Bagan Alur Penelitian
Berikut ini adalah bagan alur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 1. Bagan Alur Penelitian
3 HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisa Sistem Yang Sedang Berjalan
Sistem yang sedang berjalan saat ini di Pulau Panjang Hilir Inuman adalah pejual
mengantarkan hasil pertanian ke pada pembeli hasil pertanian., kemudian penada /tengkulak
memeriksa barang dan penjual memberikan nota pembayaran dan penjual menerima uang
hasil penjualan hasil pertanian.
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Gambar 2. Aliran Sistem Yang Sedang Berjalan
3.2 Sistem Yang Di Usulkan
Sistem yang diusulkan untuk sistem informasi e-commerce pemasaran hasil pertanian
desa Pl. Panjang Hilir Inuman adalah sebagai berikut.

Gambar 3. Sistem Yang Diusulkan
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3.3 Uce Case Diagram
Dalam Diagram ini menggambarkan bagaimana Actor berintegrasi dengan sistem. Use
case digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4. Uce Case Diagram
3.4 Class Diagram
Berikut ini adalah gambaran Class Diagram pada perancangan sistem ini, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 5. Class Diagram
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3.5 Implementasi Sistem
Berikut ini merupakan implementasi sistem yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :
1. Halaman Utama
Berikut ini tampilan utama sistem.

Gambar 6. Halaman Utama
2. Cara Pemberlian
Cara pemesanan pada sistem e-commerce.

Gambar 7. Cara Pembelian
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3. Faktur Pembelian
Faktur pembelian yang dilakukan oleh konsumen.

Gambar 8. Faktur Pembelian
4. Laporan Penjualan
Berikut ini tampilan laporan penjualan dari sistem e-commerce, untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 9. Laporan Penjualan
4 PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Setelah melakukan kajian dan analisa terhadap aplikasi yang dalam dari sistem informasi
e-commerce pemasaran hasil pertanian Desa Pl. Panjang Hilir Inuman yaitu dengan adanya
aplikasi ini dapat memudahkan dala memasarkan produk hasil pertanian yang di bantu oleh
instansi desa yaitu bagian UKM. Dengan adanya aplikasi ini sangat membantu meperluas
jaringan penjualan ke daerah daerah diluar dari Desa Pl. Panjang Hilir Inuman. Di dalam
aplikasi ini sebenarnya masih perlu dikembangkan supaya lebih baik lagi dan jauh dari kata
sempurna contohnya dalam menu pembayaran dan konfirmasi pembayaran masih
menggunakan no telephone/wa , karena dngan cara ini akan lebih mudah dan hampir setiap
pengguna memiliki no telephone /wa.
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4.2 Saran
Adapun saran-saran terhadap pengembangan aplikasi ini adalah sebagai berikut :
1. Perlu adanya implementasi dan pengembangan lebih lanjut agar sistem ini menjadi
lebih baik lagi.
2. Untuk menghindari terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan sebaiknya dalam
memasukkan data dalam aplikasi merupakan pengguna yang bertugas penuh untuk
masalah ini dan orang yang paham serta mengerti dengan aplikasi yang telah
dirancang.
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