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ABSTRACT 

 

During the time, coral fish sale has been done in traditional decoration fish market regardless of 

extensive internet development. Therefore, the research is performed to design an application on coral fish sale 

through Internet which is called e-commerce (electronic commerce) using PHP (hypertext preprocessor) 

programming language. 

E-commerce is the way, application, or business process which connects a seller and customers through 

transaction, goods trade, service, and information which is done electronically. The stages in the research are 

analysis, design, implementation, and testing on the system. For designing system, the information about 

customers, administrator, coral fish, and purchasing data that involved within are needed. In this e-commerce 

site of coral fish sale, the structured method is applied by using PHP programming language and MySQL 

database.  

This research result shows that the coral fish trade transaction can be performed through the Internet. 

This e-commerce site design, also gives sale and purchase process easier, where the seller is unnecessary to 

have special building to sell coral fish, and customers just need to access the site to buy coral fish they want. 

  

Keywords  – design, e-commerce, sale, coral fish 

I. PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Ikan karang merupakan jenis ikan yang terdapat 

dalam habitat air asin atau air laut. Sebagian besar 

ikan karang termasuk dalam jenis ikan hias yang 

banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini 

menyebabkan ikan karang menjadi barang komoditas 

yang mempunyai pangsa besar dalam penjualannya.  

Oleh karena itu, penulis memberikan 

alternatif penjualan ikan karang melalui Internet yang 

dikenal dengan istilah electronic commerce (e-

commerce). Situs e-commerce tidak hanya 

memberikan pengaruh positif bagi pembeli tetapi juga 

berlaku untuk penjual karena memberikan kemudahan 

dari segi perdagangan, keamanan properti maupun 

verifikasi pembayaran. Dalam hal ini, penulis 

mengimplementasikan transaksi penjualan dengan 

merancang situs menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan basisdata MySQL.  

1.2 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah 

merancang sebuah situs e-commerce sebagai sarana 

promosi maupun penjualan yang berjalan dengan 

baik. 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah pada penulisan Tugas 

Akhir ini sebagai berikut : 

1. Presentasi elektronis (pembuatan situs) untuk 

produk dan layanan ini menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan MySQL sebagai basisdata 

yang terpadu dalam bundel perangkat lunak 

XAMPP. 

2. Otomasi account pelanggan (nomor kartu kredit) 

yang bersifat simulasi. 

3.  Metode perancangan basis data yang digunakan 

adalah pendekatan terstruktur. 

 

II. LANDASAN TEORI  

a. Konsep E-Commerce 

Secara umum, e-commerce merupakan satu set 

dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang 

menghubungkan perusahaan, konsumen, dan 

komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan 

perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang 

dilakukan secara elektronik. 

b. Alat Bantu Perancangan Sistem 

 Dalam perancangan sistem, agar memperoleh 

hasil yang diharapkan, maka dibutuhkan adanya 

beberapa alat-alat perancangan sistem, seperti: 

1. ERD (Entity Relationship Diagram) 

Entity Relationship Diagram adalah modul yang 

mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan 

(dalam DFD).  

2. Diagram Alir Data (Data Flow Diagram-DFD) 

DFD memperlihatkan bagaimana aliran informasi 

dan transformasi data dalam suatu data informasi. 

3. Perancangan Basis Data. 

4. Normalisasi 

Proses normalisasi merupakan proses 

pengelompokkan data sistem menjadi tabel-tabel 

yang menunjukkan entitas data dan relasinya.  
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III. PERANCANGAN APLIKASI 

Dalam merancang situs e-commerce penjualan 

ikan karang ini terdapat tiga pihak yang berperan, 

yaitu penjual sebagai pelaku usaha yang merangkap 

tugas administrasi, bank yang bersifat simulasi 

sebagai perantara pembayaran dan pelanggan sebagai 

konsumen / pembeli. 

3.1 Diagram E-R (Entity Relationship) 

ERD adalah model konseptual yang 

mendeskripsikan hubungan antar penyimpanan data. 

Diagram E-R dipergunakan untuk memodelkan 

struktur data dan hubungan antar data.  

 

 
 

3.2 Diagram Konteks 

Diagram konteks merupakan diagram yang 

memperlihatkan aplikasi sebagai bentuk satu proses 

yang terjadi atau pemetaan yang terjadi.  

 
              Gambar 2. Diagram Konteks 

 

3.3 Diagram Alir Data (DFD/Data Flow Diagram) 

Data yang menggambarkan aliran data dari 

aplikasi dibuat dengan DFD yang menggambarkan 

interaksi masing-masing proses yang berjalan dengan 

tempat penyimpanan data (data store) dalam hal ini 

adalah basisdata. 

 
 

Gambar 3. DFD E-Commerce Ikan Karang. 

 

3.3.1 DFD Level 2 Proses Login Pelanggan 

Pada  DFD level 2 ini menunjukkan proses 

login yang telah terenkripsi oleh pelanggan dengan 

memasukkan nama pelanggan dan nama password.  

 

 
Gambar 4. DFD Level 2 Proses Login Pelanggan 

 

 

3.3.2 DFD Level 2 Proses Pemesanan Ikan 

Karang 

Pada DFD level 2 ini menunjukkan proses 

pemesanan ikan karang oleh pelanggan setelah login. 
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Gambar 5. DFD Level 2 Proses Pemesanan Ikan Karang 

 

 

3.3.3 DFD Level 2 Proses Login Admin 

Pada tahap DFD level 2 proses ini 

menjelaskan proses login admin dengan memasukkan 

nama admin dan nama password. Dalam proses ini 

terdapat proses enkripsi terhadap password yang 

dimasukkan. 

 

 
 

Gambar 6. DFD Level 2 Proses Login Administrator 

 

3.3.4 DFD Level 2 Proses Akses Data Pelanggan 

Setelah melakukan login, admin dapat 

mengakses data pelanggan seperti digambarkan dalam 

DFD Level 2 berikut. 

 

 
Gambar 7. DFD Level 2 Proses Akses Data Pelanggan 

 
3.3.5 DFD Level 2 Proses Akses Data Ikan 

Karang 

Pada DFD level 2 proses ini menjelaskan 

proses akses data ikan karang oleh admin. Admin 

dapat menambah, mengubah dan menghapus data 

ikan karang. 

 
Gambar 8. DFD Level 2 Proses Akses Data Ikan Karang 

 
3.3.6 DFD Level 2 Proses Laporan Transaksi 

Ikan Karang 

Untuk memproses laporan pembelian ikan  

karang, diperlukan tiga data antara lain data 

pelanggan, data ikan karang dan data pembelian 

seperti digambarkan dalam DFD Level 2. 
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Gambar 8. DFD Level 2 Laporan Transaksi Ikan Karang 

 

IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

4.1 Implementasi Basisdata 

Dalam perancangan ini, basisdata yang dibuat 

diberi nama „db_ikan‟ dengan 7 tabel seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 4.1.  

 

 
Gambar 4.1  Tampilan Tabel Basisdata db_ikan 

 

4.2 Pengujian Menu Administrator 

Dalam proses login admin, username dan 

password yang dimasukkan akan dienkripsi dengan 

MD5 (Message Digest). 

 

 
Gambar 4.2   Halaman Login Admin 

4.2.1 Menu Data Administrator 

Pada menu ini terdapat daftar admin yang 

berhak mengakses menu Administrator seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 4.3.  

 

 
Gambar 4.3 Halaman Daftar Administrator  

 

4.2.2 Menu Data Ikan Karang 

Menu ini berisi tentang informasi ikan karang 

yang ditawarkan dalam situs. Admin dapat 

menambah, mengubah dan menghapus data ikan 

karang seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.4. 

 

 
Gambar 4.4  Halaman Daftar Ikan Karang  

 

4.2.3 Menu Data Pelanggan 

Menu ini berisi daftar informasi pelanggan 

dalam situs seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.5. : 

 

 
Gambar 4.5 Halaman Daftar Pelanggan 

 

4.2.4 Menu Transaksi 

Menu ini menampilkan daftar transaksi ikan 

karang seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.6.  
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Gambar 4.6 Halaman Daftar Transaksi 

 

4.2.5 Menu Pesan  

Menu ini menampilkan daftar pesan dari 

pelanggan mengenai informasi ikan karang dalam 

situs. 

 

 
Gambar 4.7  Halaman Daftar Pesan Pelanggan 

 

4.2.6 Menu Retur Produk 

Menu ini menampilkan retur ikan karang dari 

pelanggan.  

 

 
Gambar 4.8 Halaman Daftar Retur Ikan Karang 

 

4.3 Pengujian Menu Pelanggan 

Untuk mengakses situs, pelanggan harus terdaftar 

sebagai anggota.  

 

 
Gambar 4.9 Halaman Form Pendaftaran Pelanggan 

Sedangkan pelanggan yang telah terdaftar 

dapat login dengan memasukkan nama dan password 

pelanggan yang akan dienkripsi dengan MD5. 

 

4.4 Pengujian Menu Transaksi Ikan Karang 

 

Untuk membeli ikan karang yang diinginkan, 

pelanggan dapat memilih ikon Keranjang Belanja. 

 

 
Gambar 4.11  Halaman Katalog Ikan Karang 

Untuk melihat daftar ikan karang yang telah 

dipilih, pelanggan dapat melihat dalam menu 

Keranjang seperti ditunjukkan dalam Gambar 4.12.  

 

  
Gambar 4.12 Halaman Keranjang Belanja 

 

Berikut halaman pembayaran dalam Gambar 4.13. : 

 

 
Gambar 4.13  Halaman Pembayaran 
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Sebagai proses transaksi terakhir, akan 

ditampilkan halaman terakhir yang berisi konfirmasi 

bahwa proses pemesanan telah tercatat. 

 

 
Gambar 4.14  Halaman Konfimasi Pembayaran 

 

V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Dalam aplikasi e-commerce ini terdapat 2 pelaku 

proses yaitu administrator dan pelanggan. 

2. Pelanggan dapat melihat katalog dari produk yang 

disediakan. Jika ingin membeli produk maka 

pelanggan tersebut harus terdaftar sebagai 

anggota. Setiap pelanggan yang login akan 

disimpan dalam sebuah session yang 

dipergunakan untuk merekam aktivitas pelanggan 

termasuk pula pada aplikasi keranjang belanja. 

3. Seorang admin memiliki kemampuan untuk 

menambah, menghapus, maupun mengubah data 

yang ada pada basis data kecuali mengubah data 

pelanggan dan mengubah data pembelian. 

4. Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan 

metode pendekatan tersruktur dengan 

menggunakan bundel perangkat lunak XAMPP 

yang berisi paket software PHP, MySQL maupun 

modul SSL. 

5. Untuk memudahkan penyimpanan data dalam 

basisdata dapat digunakan fasilitas PhpMyAdmin 

dengan terlebih dahulu mengaktifkan XAMPP 

sehingga PHP dan MySQL juga aktif. 

6. Untuk autentikasi kartu kredit dirancang secara 

simultan dengan membuat tabel kartu kredit 

dalam basisdata “db_ikan” dan menggunakan 

SSL sebagai modul keamanan aplikasi. 

7. Transaksi pembelian dapat dilakukan melalui dua 

cara yaitu transfer uang melalui bank atau melalui 

kartu kredit. 

8. Perancangan situs e-commerce ini, memberikan 

kemudahan dalam proses penjualan dan 

pembelian dimana penjual tidak perlu memiliki 

bangunan khusus untuk menjual ikan karang dan 

pembeli hanya perlu mengakses situs untuk 

membeli ikan karang yang diinginkannya. 
 

5.2 Saran 

1. Agar jumlah pelanggan yang mengakses situs 

banyak maka situs perlu dirancang dengan 

tampilan aplikasi yang seindah mungkin untuk 

dapat menarik pelanggan. Selain itu situs e-

commerce ini dapat ditambahkan dengan 

menawarkan terumbu karang maupun akuarium 

ikan karang sehingga menjadikan situs unik dan 

semakin menarik.  

2. Proses transaksi yang menggunakan kartu kredit 

dapat dikembangkan tidak hanya sebatas simulasi 

tetapi bekerja sama dengan melibatkan 

perusahaan yang khusus bergerak dibidang 

pemrosesan kartu kredit sebagai contoh 

http://www. authorizenet.com. 
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