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PEMANFAATAN E‐COMMERCE DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN DENGAN PENDEKATAN SISTEM BERORIENTASI 
OBJEK PADA D’SHOP 

ABSTRAK 
D’SHOP merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Butik yang menjual berbagai macam baju dan celana  dari mulai 
harga terendah sampai dengan harga tertinggi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Masalah yang terjadi pada 
Sistem penjualan pada D’SHOP adalah penjualan belum berbasis web atau e‐commerce dan sistem pengelolaan data 
belum terkomputerisasi karena proses pengolahan data selama ini masih konvensional serta media promosi masih 
menggunakan brosur, spanduk dan kartu nama. Tujuan penelitian untuk mengetahui sistem penjualan dengan 
menggunakan analisis konseptual dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat apa saja pada 
D’SHOP. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini diketahui managemen dapat dilihat pada beberapa proses 
yaitu membuat perincian harga produk, mengegola data pesanan, karyawan melakukan packing produk sampai melakukan 
pengiriman produk ke consumen 
. 
Kata Kunci : E‐commerce, Perancangan, Penjualan, Objek Oriented,  

1.  PENDAHULUAN  

E‐commerce menunjukkan adanya proses saling mempengaruhi antara dua variabel tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan 
variabel persepsi konsumen terhadap risiko yang ditimbulkan e‐commerce cukup tinggi. Sedangkan kepercayaan 
konsumen terhadap e‐commerce cenderung rendah. Salah satu faktor pengaruh tersebut adalah masih bergantungnya 
cara penjualan tradisional. Permasalahan yang masih dirasakan pada D’SHOP di Kabupaten Tangerang adalah kurangnya 
media yang digunakan untuk memasarkan atau menjual suatu produk. Cara pemasaran tradisional masih menjadi andalan 
para pembisnis butik. Selain menjajakan hasil butik di setiap toko. Cara pemasaran yang masih bersifat tradisional ini 
sangat terbatas dalam penyampaian informasi butik. Sehingga pemasaran butik yang sudah banyak dikenal oleh 
masyarakat atau consumen sangat kurang. Sistem penjualan pada D’SHOP belum mengacu pada teori ahli fungsi 
manajemen, oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian lebih dalam. Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah : 1﴿ 
Bagaimana pemanfaatan e‐commerce dalam meningkatkan penjualan ditinjau dari fungsi planning ﴾perencanaan﴿, 
organizing ﴾pengorganisasian﴿, actuating ﴾pelaksanaan/pengarahan﴿, dan controlling ﴾pengawasan﴿ pada D’SHOP.? 2﴿ 
Bagaimana Faktor pendukung dan factor penghambat dalam sistem penjualan pada D’SHOP.?. Tujuan penelitian ini adalah 
Untuk mengetahui Sistem pemanfaatan e‐commerce dalam meningkatkan penjualan meliputi planning ﴾perencanaan﴿, 
organizing ﴾pengorganisasian﴿, actuating ﴾pelaksanaan/pengarahan﴿, dan controlling ﴾pengawasan﴿ untuk meningkatkan 
pelayanan pada D’SHOP dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan e‐commerce 
dalam meningkatkan penjualan pada DM Khasanashop. Penelitian ini dapat berjalan optimal, maka dalam hal ini peneliti 
membuat batasan masalah, yaitu difokuskan pada penerapan e‐commerce dalam meningkatkan penjualan pada D’SHOP. 
dan penelitian ini berpedoman pada teori Manajemen dari George R.Terry ﴾Principles of management﴿ dalam Melayu S.P 
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Hasibuan yang terdiri dari Planning ﴾Perencanaan﴿, Organizing ﴾Pengorganisasian﴿, Actuating ﴾Pelaksanaan/Pergerakan﴿ 
,dan Controlling ﴾Pengawasan﴿ pada pekerjaan anggota dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. 

3. METODOLOGI   
Metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif 
bertujuan membuat  gambaran  sistematis, faktual, dan akurat  mengenai  fakta‐fakta dan sifat‐sifat pada suatu objek 
penelitian tertentu. Metode deskriptif dalam  melaksanakan penelitian sebagai acuan perancangan penelitian dan  
merupakan penjabaran dari awal perencanaan hingga tercapai tujuan  penelitian. Peneliti melakukan  penelitian pada  
D’SHOP memiliki  beberapa  tahapan  sebagai  berikut : 
a.  Pengumpulan Data 
Penelitian dimulai dengan menentukan kebutuhan data dan mengumpulkan  data‐data  dengan  cara observasi langsung 
ke lapangan  dan  melakukan  wawancara kepada pemilik untuk mengetahui sistem yang berjalan. Data ini berupa hasil 
observasi, wawancara, dan studi pustaka.  
b.  Pemodelan Perangkat Lunak 
Tahap ini dilakukan untuk membangun perangkat lunak dengan model air terjun ﴾waterfall﴿ yang terdiri dari analisis, 
desain, kode, dan tes. Pada tahap analisis digunakan  untuk mendeskripsikan kebutuhan fungsional dan  non fungsional. 
Kebutuhan fungsional merupakan inti dari kegiatan yang dilakukan, seperti pengolahan data penjualan pada D’SHOP 
sedangkan kebutuhan non fungsional merupakan kegiatan yang mendukung kebutuhan fungsional seperti spesifikasi 
software. Pada tahap desain yaitu merancang struktur data, struktur perangkat lunak, tampilan interface software, pada 
tahap kode dilakukan penerjemahan desain perangkat lunak ke dalam bahasa pemograman, pada tahap ini perancangan 
aplikasi pengolahan data diterjemahkan ke dalam kode. 
c.  Pengujian Sistem 
Setelah menerjemahkan desain perangkat lunak ke dalam bahasa pemrograman, maka dilakukan pengujian fungsi sistem 
terhadap hasil analisis pengujian menggunakan Black Box Testing. 
d.  Hasil 
Pada tahap ini sistem yang telah didesain siap untuk digunakan sebagai sebuah aplikasi e‐commerce untuk meningkatkan 
penjualan  pada D’SHOP. Sebelum melakukan langkah ini, peneliti mengamati permasalahan yang terjadi, setelah itu dalam  
menentukan judul yang akan dibahas mengikuti  latar belakang dan rumusan masalah. 

3.1 Metode Analisa Data 
Untuk menganalisa proses penjualan  pada D’SHOP saat ini akan dilakukan dengan tahapan berikut : 
a.  Pengumpulan data hasil penelitian, pada tahapan ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak D’SHOP yaitu pada 
pemilik D’SHOP yang bernama Neng Wati. Menanyakan masalah apa yang sedang dihadapi dan pengumpulan data ‐ data 
yang berkaitan dengan proses‐proses pada peginputan dan pengolahan data penjualan tersebut. 
b.  Analisa terhadap data yang dikumpulkan, pada tahapan ini peneliti mempelajari serta menganalisa data‐data yang 
didapatkan dan proses yang sedang berjalan untuk mengetahui gambaran keseluruhan sistem yang sudah ada 
sebelumnya. 
c.  Identifikasi atas kebutuhan pengguna akan informasi, pada tahapan ini peneliti melakukan analisa kebutuhan sistem 
dan mengusulkan sistem dengan mengacu kepada proses yang sudah berjalan. Berdasarkan urutan tahapan yang 
sebelumnya pada D’SHOP. 
d.  Identifikasi persyaratan pada aplikasi sistem pengolahan data penjualan yang akan dibangun beserta spesifikasi 
hardware yang dibutuhkan. 

4.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1  Analisis Sistem 
 pembeli melakukan pemesanan pada D’SHOP dan kemudian melakukan transaksi pembayaran kepada D’SHOP, kemudian 
admin D’SHOP lalu mencatat nama pembeli, nama produk yang dipilih dan tanggal pengiriman lalu admin mengkonfirmasi 
transaksi pembayaran kepada pembeli,  selanjutnya admin D’SHOP menginput nomor pengiriman agar pembeli dapat 
melacak proses pengiriman produk.. 
Proses analisis sistem adalah menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan 
informasi bagi pengguna. Analisis sistem akan menjawab pertanyaan apa yang akan dikerjakan, siapa yang akan 
menggunakan, dimana dan kapan sistem tersebut akan digunakan. Kegiatan analisis sistem saat ini dilakukan dengan 
pendekatan analisis berorientasi objek untuk sistem yang dirancang, dapat untuk menitik beratkan kepada fungsionalitas 
sistem saat ini. Selanjutnya dari hasil analisis akan  divisualisasi dan didokumentasikan dengan Unified Modeling Language 
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﴾UML﴿ melalui Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagran dan Sequence Diagram dengan pertimbangan diagram 
tersebut dianggap mewakili secara keseluruhan sistem yang berjalan yang dapat dimengerti oleh pengguna.
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