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ABSTRAK

Dengan kemajuan teknologi terutama pada bidang teknologi
informasi, website salah satu media yang tepat untuk memberikan layanan
informasi. Dengan membangun sebuah perangkat lunak layanan informasi
berbasis media website, tentunya segala layanan informasi yang hendak di
berikan terhadap masyarakat ataupun sekedar mengenalkan identitas
perusahaan itu sendiri dapat menggunakan media website tanpa ada
keteratasan ruang informasi, karena website bersifat dinamis, sehingga dapat
berubah-ubah isi website itu sendiri sesuai dengan kebutuhan. Sistem
informasi penjualan ini diharapkan menjadi metode alternatif dalam
melakukan promosi dan transaksi pembelian yang lebih mudah, efektif dan
efisien. Sistem ini terfokus pada user (pelanggan) dan admin. Fitur yang dapat
diakses oleh pelanggan setelah melakukan pendaftaran dan login yaitu
melakukan proses pemesanan. Perancangan dilakukan menggunakan tool
software Xampp dengan web desainer. Macromedia Dreamweaver 8, serta
flash untuk animasi. Pembuatan system penjualan ini memudahkan pelanggan
dalam melakukan proses pembelian serta memudahkan pemilik toko dalam
melakukan promosi produknya lebih efektif dan efesien.
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1. PENDAHULUAN
Ilmu pengetahuan dan teknologi

berkembang cukup pesat dan
menghasilkan perkembangan baru
yang senantiasa terus berubah kearah
yang lebih baik. Salah satu bidang
pengetahuan yang berkembang sangat
pesat saat ini adalah dunia maya
(internet). Saat ini teknologi internet
sudah bisa diakses hampir di seluruh
penjuru dunia mulai dari anak-anak
sampai orang dewasa. Kemudahan dan

biaya akses yang relatif murah inilah
menjadikan internet sebagai sarana
pemenuhan kebutuhan informasi yang
utama.

Kehadiran teknologi internet
pada dunia global saat ini sungguh
memberikan dampak yang sangat
besar untuk segala bidang salah
satunya bidang penjualan. Banyak
sekali perusahaan atau badan usaha
yang memanfaatkan media website



untuk dapat melakukan penjualan atas
produknya. Salah satu badan usaha
yaitu Nuwrhie Nunki Fashion.
Nurwhie Nungki Fashion adalah
sebuah sebuah badan usaha yang
bergerak dalam bidang penjualan
busana muslim. Kebutuhan busana
muslim terus meningkat, karena
mayoritas penduduk Indonesia adalah
muslim. Selama ini penjualan masih
menggunakan media tatap muka yaitu
kegiatan transaksi penjualan dengan
pembeli dilakukan dengan datang
langsung di Nurwhie Nungki Fashion.
Belum adanya pemanfaatan aplikasi
website untuk penjualan koleksi
Nuwrhie Nunki Fashion

Demi memuaskan pembeli
Nuwrhie Nunki Fashion ingin
membuat sebuah sistem penjualan
yang praktis dan cepat dari sistem
penjualan yang ada. Untuk mengatasi
masalah itu penulis ingin membuat
sistem penjualan  menggunakan
perangkat website. Dengan sistem ini
Pelanggan Nuwrhie Nunki Fashion
dapat langsung melakukan transaksi
pembelian. Pelanggan dapat
mengetahui harga barang tanpa harus
datang langsung ke Nuwrhie Nunki
Fashion. Dengan memanfaatkan media
ini diharapkan dapat menguntungkan
kedua belah pihak yaitu pelanggan dan
pemilik Nuwrhie Nunki Fashion, oleh
karena itu penulis membuat “SISTEM
INFORMASI PENJUALAN
BUSANA MUSLIM PADA
NUWRHIE NUNKI FASHION
SEMARANG BERBASIS WEB”.

2. RUMUSAN MASALAH
 Dalam proses transaksi penjualan

masih dilakukan secara manual
yaitu pembeli harus datang
langsung ke toko.

 Pengolahan data masih bersifat
manual.

 Belum tersedianya media
penjualan berbasis web.

3. PEMBATASAN MASALAH
 Bagaimana sistem yang sedang

berjalan Busana Muslim Pada
Nuwrhie Nunki Semarang.

 Bagaimana perancangan sistem
informasi penjualan Busana
Muslim Pada Nuwrhie Nunki
Semarang.

4. TUJUAN TUGAS AKHIR
 Membuat sistem informasi

penjualan Busana Muslim Pada
Nuwrhie Nunki.

 Untuk mengatahui sistem
informasi penjualan Busana
Muslim Pada Nuwrhie Nunki
Semarang.



5. PEMBAHASAN
5.1 Use Case Member

5.2 Tampilan Program

6. Kesimpulan
 Berdasarkan hasil pembahasan

yang telah diuraikan dalam Sistem
Penjual  Busana Muslim Pada
Nurwhie Nunki Fashion Semarang
Berbasis Web, maka penulis
mengambil kesimpulan yaitu
dengan telah dibuatnya Sistem

Penjualan  Busana Muslim Pada
Nurwhie Nunki Fashion Semarang
Berbasis Web, maka dapat
digunakan untuk media
penyampaian informasi produk
terbaru dan dapat melakukan
penjualan yang dapat diakses
setiap saat.

7. Saran
 Jika mengupload data gambar,

maka file gambar harus dalam
ukuran yang kecil supaya tidak
memperlambat saat membuka
situs. Mengupload data
menggunakan domain yang
kapasitas memory dan
kecepatannya lebih baik tidak
hosting gratis.

 Dalam segi informasi yang
disajikan mungkin belum
sepenuhnya sempurna, oleh
karena itu ada baiknya dengan
menambah beberapa informasi
yang lebih lengkap dan aktual.

 Dapat di kembangkan dengan
menambah ruang lingkup
pemesanannya, dan ada menu
tambahan yaitu diberi fasilitas
peta lokasi usahanya.
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