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1 ABSTRAK

Absolute Zero yakni termasuk tempat pembibitan tanaman yang terdapan di Jalan Pendidikan
7 Gang Mangga No. 37 RT 05 RW 02 Banjarbaru. Untuk meningkatkan efisiensi dalam promosi,
penjualan, dan pengiriman bibit, maka dibuatlah sebuah sistem informasi yang berbasis website.
Website ini dibuat dengan memakai bahasa pemrograman PHP (Hypertext Preprocessor) versi 7
dengan MySQL sebagai sistem database serta framework Bootstrap versi 4 untuk mempercantik
tampilan situs tersebut.

Semua penulisan kode pemograman dilakukan di aplikasi Text Editor yakni Sublime 3 Text
Editor. Website sistem informasi promosi, penjualan, dan pengiriman berbasis website nantinya dapat
diakses dimana dan kapan saja melalui perangkat mobile atau desktop. Agar sistem selalu terjaga dan
terhindar dari error dan bug, maka diusulkan adanya pembaharuan sistem(maintenance) lama ke
dalam sistem yang baru dalam jangka waktu sekitar satu tahun.
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ABSTRACT

Absolute Zero is one of the best plant nurseries on Jalan Pendidikan 7 Gang Mangga No. 37 RT 05
RW 02 Banjarbaru. To increase efficiency in the promotion, sale, and delivery of seeds, a website-
based information system was created. This website was created using the PHP (Hypertext
Preprocessor) version 7 programming language with MySQL as the database system and the
Bootstrap framework version 4 to beautify the appearance of the site.
All programming code writing is done in the Text Editor application, namely Sublime 3 Text Editor.
Website-based promotional, sales, and delivery information system websites can later be accessed
anywhere and anytime via mobile or desktop devices. So that the system is always maintained and
free from errors and bugs, it is proposed to update the old system (maintenance) into the new system
within a period of about one year.
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PENDAHULUAN
Absolute Zero Bibit yakni sebuah tempat yang bergerak di bidang pembibitan tanaman dan

penjualan bibit tersebut. Lokasi dari Absolute Zero Bibit terletak pada Jalan Pendidikan 7 Gang
Mangga No. 37 RT 05 RW 02. Absolute Zero Bibit juga menyediakan jasa pengiriman bibit kepada
pelanggan. Absolute Zero Bibit memiliki beberapa bagian staff seperti Staff pembibitan, staff
penjualan serta staff pengiriman yang berperan menjadi kurir.

Dalam melakukan kegiatan, perusahaan masih memakai proses manual pada saat konsumen
akan melakukan transaksi pemesanan atau pembelian benih dan bibit, konsumen diharuskan untuk
datang langsung ke lokasi penjualan benih dan bibit atau melakukan pemesanan via telepon. Proses
pembelian bibit juga masih memakai nota pembelian dan admin sulit mengelola penyimpanan nota
tersebut. Proses pendataan pengiriman masih memakai surat tertulis yang memiliki resiko kehilangan
atau pun salah tulis saat proses pengiriman.

Hal tersebut mengakibatkan proses transaksi tidak efisien. Belum adanya web pemesanan dan
penjualan di Absolute Zero juga menambah masalah. Saat ini suatu perusahaan kurang kompetitif jika
tidak memiliki media informasi seperti website. Hal tersebut mengakibatkan proses transaksi tidak
efisien, serta dalam laporan penjualan masih memakai proses manual sehingga menyulitkan dalam
pembuatan laporan penjualan.

Permasalahan yang paling mendasar dialami petani yaitu kurangnya akses pengiriman dari
petani terhadap para pembeli sehingga mengakibatkan para petani harus menjual hasil kebunnya
kepada pengepul atau tengkulak dengan harga sangat rendah. Aplikasi ini dibangun dengan metode
waterfall dengan empat tahapan yakni analisa kebutuhan, desain sistem, implementasi, dan pengujian
sistem dengan Bahasa pemrograman PHP dan Database MySQL. Adapun fitur yang ada pada aplikasi
ini berupa jasa pengiriman hasil pertanian. Aplikasi penjualan hasil pertanian ini dapat membantu
transaksi antara petani dan pembeli perihal harga dan ketersediaan stok (Santoso., 2020).

Kelompok Tani Bibit Durian Maju Makmur yaitu sebuah kelompok tani yang bergerak
dibidang tanaman dan berada di desa Alasmalang Kabupaten Banyumas. Namun penjualan dan
pemasaran bibit durian pada Kelompok Tani Maju Makmur belum memanfaatkan adanya website
ataupun penggunaan e-commerce karena keterbatasan pengetahuan tentang internet. Para petani hanya
memakai handphone untuk sarana penjualan maupun promosi. Dengan pembuatan website untuk
Kelompok Tani Maju Makmur dapat mengatasi masalah transaksi penjualan dan promosi bibit durian.
Perancangan sistem informasi berbasis website ini memakai Dreamweaver CS6, PHP, HTML, dan
XAMPP. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ini yaitu dengan model waterfall.
Untuk pengujian unit memakai Black Box Testing. Dengan keberadaan website dapat membantu
konsumen atau pelanggan dalam mengakses informasi kapan dan dimana saja, serta bisa menjadi
sarana promosi untuk memperluas jangkauan pemasaran produk dan menambah penghasilan
(Vembria Rose, 2020).

Banyaknya penjualan bibit tanaman yang tersebar di berbagai media toko online namun belum
ada sistem khusus untuk menunjang transaksi agar ikut serta mensejahterakan penjual bibit yang
terdapat di Majalengka dan juga melestarikan produk unggulan Majalengka itu sendiri. Perancangan
sistem informasi ini berbasis Mobile Android . Dengan adanya sistem khusus ini juga yakni solusi
yang dapat mempermudah konsumen untuk mendapatkan informasi bibit majalengka secara langsung
tanpa harus melakukan pencarian terlebih dahulu serta dapat mensejahterakan penjual di Majalengka
tanpa harus membeli ke penjual lain (Suhendri, Deffy, & Ai, 2020).

Dengan adanya masalah tersebut maka dibuat sebuah sistem informasi promosi, penjualan, dan
pengiriman bibit tanaman berbasis website. Hal ini sangat penting karena keberadaan suatu sistem
informasi yang dapat membantu penyampaian informasi produk dan harga secara detail kepada



konsumen. Selain itu, konsumen dapat mengakses informasi yang dibutuhkan kapan saja dan dimana
saja. Konsumen akan dapat memperkirakan kapan harus memesan dan kapan pemesanannya akan
dikirimkan. Tidak hanya itu saja, adanya fitur kurir pembeli akan lebih mudah dalam menerima
pesanan, maka dibuatlah sebuah sistem informasi yang mendukung dalam proses pemesanan dan
pemasaran produk untuk dijadikan bahan penulisan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Promosi,
Penjualan dan Pengiriman Bibit Tanaman BerbasisWebsite”.

METODE PENELITIAN
Pembuatan penelitian ini terdapat beberapa metode dalam memperoleh data, Berikut

diantaranya yaitu:Wawancara,Observasi dan Studi Dokumentasi Berikut yakni gambaran tentang
sistem yang berjalan pada sistem informasi promosi, penjualan, dan pengiriman bibit tanaman
berbasis website.Berdasarkan sistem yang sedang berjalan tersebut, ditemukan usulan yang tepat yaitu
dengan merancang dan membuat sistem yang baru yakni sistem informasi berbasis web sehingga data
saling terhubung satu sama lain, tidak hanya data bibit saja tetapi juga data pembelian, flash sale,
ongkir, kurir, pengiriman, bibit masuk, bibit rusak, bibit rawat, pengeluaran, dan labaAnalisis sistem
yang diusulkan dalam perancangan sistem ini berbasis website memakai bahasa pemograman PHP
dan database localhost untuk memudahkan pengolahan data bibit, bibit masuk, bibit r usak, bibit rawat,
kurir, ongkir, pembelian, flash sale, biaya pengeluaran dan laba agar lebih akurat dan memakai
komputerisasi. . Pada penelitian ini membutuhkan empat kebutuhan sistem yaitu kebutuhan data,
kebutuhan antarmuka, kebutuhan alat dan kebutuhan fungsional yang diperoleh dari hasil melakukan
observasi dan wawancara.Kebutuhan Data, Usulan Sofware dan Hardware dan Kebutuhan
FungsionalPerancangan model sistem dari Sistem Informasi Promosi, Penjualan, dan Pengiriman Bibit
Berbasis Website digambarkan melalui UML (United Modelling Language). Metode UML terdiri dari
Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram dan Sequence Diagram sebagai
berikut :Rancangan Basis Data ada dua hal yaitu rancangan tabel dan relasi antar tabel. Berikut
rancangan tabel dan relasi antar tabel dari Sistem Informasi Promosi, Penjualan Dan Pengiriman Bibit
Tanaman Berbasis Web. Kemudian Rancangan Antarmuka Masukan Sistem dan Rancangan
Antarmuka Keluaran Sistem

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Tampil Aplikasi
1. Tampilan Antarmuka Masukan Sistem

Berikut ini yaitu tampilan antarmuka masukan sistem informasi promosi, penjualan, dan
pengiriman bibit tanaman berbasis website :

1) Tampilan Form Login



Tampilan form login ini yakni perwujudan dari Gambar 3. 12 rancangan form login, halaman yang
hanya digunakan admin, kurir, dan pembeli untuk masuk ke dashboard dengan mengisi username dan
password yang benar.

2) Tampilan Form Tambah Bibit

Tampilan form tambah data bibit ini yakni perwujudan dari Gambar 3. 13 rancangan form tambah
data bibit, halaman yang digunakan oleh admin untuk mengisi data bibit mulai dari nama bibit,
kategori, umur, deskripsi, sumber, tinggi, lebar, panjang, dan berat yang benar. Setelah klik tombol
“simpan”, maka akan beralih ke halaman bibit disertai muncul pesan “berhasil tersimpan” atau “gagal
disimpan”.

3) Tampilan Form Tambah Bibit Masuk

Gambar 2 Tampilan Form Tambah Bibit

Gambar 1 Tampilan Form Login

Gambar 3 Tampilan Form Tambah Bibit Masuk



Tampilan form tambah data bibit masuk ini yakni perwujudan dari gambar 3. 14 rancangan
form tambah bibit masuk, halaman yang digunakan oleh admin untuk mengisi data bibit
masuk mulai dari tanggal, nama bibit, jumlah, dan catatan. Setelah klik tombol “simpan”,
maka akan beralih ke halaman bibit masuk disertai muncul pesan “berhasil tersimpan” atau
“gagal disimpan”.

4) Tampilan Form Tambah Bibit Rawat

Gambar 4 Tampilan Form Tambah Bibit Rawat

Tampilan form tambah data bibit rawat ini yakni perwujudan dari gambar 3. 15 rancangan form
tambah bibit rawat, halaman yang digunakan oleh admin untuk mengisi data bibit rawat mulai dari
tanggal, nama bibit, jumlah, dan catatan. Setelah klik tombol “simpan”, maka akan beralih ke halaman
bibit rawat disertai muncul pesan “berhasil tersimpan” atau “gagal disimpan”.

5) Tampilan Form Tambah Bibit Rusak

Tampilan form tambah data bibit rusak ini yakni perwujudan dari gambar 3. 16 rancangan
form tambah bibit rusak, halaman yang digunakan oleh admin untuk mengisi data bibit rusak
mulai dari tanggal, nama bibit, jumlah, catatan, dan foto. Setelah klik tombol “simpan”, maka

Gambar 5 Tampilan Form Tambah Bibit Rusak



akan beralih ke halaman bibit rusak disertai muncul pesan “berhasil tersimpan” atau “gagal
disimpan”.

6) Tampilan Form Tambah Pembelian

Tampilan form tambah pembelian ini yakni perwujudan dari gambar 3. 17 rancangan form tambah
pembelian, halaman yang digunakan oleh pembeli untuk mengisi data pembelian mulai dari nama
pelanggan, telp, upload foto bukti pembayaran, email, alamat dan ongkir. Setelah klik tombol
“bayar”, maka akan beralih ke halaman riwayat pembelian disertai muncul pesan “berhasil
tersimpan” atau “gagal disimpan”.
7) Tampilan Form Tambah Kurir

Gambar 6 Tampilan Form Tambah Pembelian

Gambar 7 Tampilan Form Tambah Kurir



Tampilan form tambah kurir ini yakni perwujudan dari gambar 3. 22 rancangan form tambah kurir,
halaman yang digunakan oleh admin untuk mengisi data kurir mulai dari nama lengkap, username,
layanan, dan jenis kelamin. Setelah klik tombol “simpan”, maka akan beralih ke halaman kurir
disertai muncul pesan “berhasil tersimpan” atau “gagal disimpan”.

8) Tampilan Form Tambah Ongkir

Tampilan form tambah ongkir ini yakni perwujudan dari gambar 3. 19 rancangan form tambah ongkir,
halaman yang digunakan oleh admin untuk mengisi data ongkir mulai dari nama wilayah/kota, dan
tarif. Setelah klik tombol “simpan”, maka akan beralih ke halaman ongkir disertai muncul pesan
“berhasil tersimpan” atau “gagal disimpan”.

9) Tampilan Form Tambah Flash SaleTampilan form tambah flash sale ini yakni perwujudan
dari gambar 3. 20 rancangan form tambah flash sale, halaman yang digunakan oleh admin

untuk mengisi data flash sale mulai dari waktu, nama bibit, harga awal, dan diskon. Setelah
klik tombol “simpan”, maka akan beralih ke halaman flash sale disertai muncul pesan
“berhasil tersimpan” atau “gagal disimpan”.

10) Tampilan Form Tambah Pengeluaran

Gambar 8 Tampilan Form Tambah Ongkir.

Gambar 9 Tampilan Form Tambah Flash Sale

Gambar 10 Tampilan Form Tambah Pengeluaran



Tampilan form tambah pengeluaran ini yakni perwujudah dari gambar 3. 21 rancangan form tambah
pengeluaran, halaman yang digunakan oleh admin untuk mengisi data pengeluaran mulai dari tanggal,
keterangan, dan biaya. Setelah klik tombol “simpan”, maka akan beralih ke halaman pengeluaran
disertai muncul pesan “berhasil tersimpan” atau “gagal disimpan”.

11) Tampilan Form Tambah Pengiriman
Tampilan form tambah pengiriman ini yakni perwujudah dari gambar 3. 18 rancangan form tambah
pengiriman, halaman yang digunakan oleh admin untuk mengisi data pengiriman mulai dari No.
pembelian, nama pembeli, dan pilih kurir. Setelah klik tombol “simpan”, maka akan beralih ke
halaman pengiriman disertai muncul pesan “berhasil tersimpan” atau “gagal disimpan”.
2. Tampilan Antarmuka Keluaran Sistem

Berikut ini yaitu tampilan antarmuka keluaran sistem dari informasi promosi, penjualan, dan
pengiriman bibit tanaman berbasis website :

Gambar 11 Tampilan Form Tambah Pengiriman



1) Tampilan Laporan Bibit Masuk
Tampilan laporan bibit masuk ini bermula pada saat di halaman bibit masuk, klik tombol

cetak lalu pilih cetak bulan agar dapat menghasilkan laporan bibit masuk yang menampilkan tanggal,
nama bibit, sumber, harga, jumlah dan catatan.

1) Tampilan Laporan Bibit Rawat

Tampilan laporan bibit rawat ini bermula pada saat di halaman bibit rawat, klik tombol cetak
lalu pilih cetak bulan agar dapat menghasilkan laporan bibit rawat yang menampilkan tanggal, nama
bibit, jumlah dan catatan.

Gambar 12 Tampilan Laporan Bibit Masuk
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2) Tampilan Laporan Bibit Rusak
Tampilan laporan bibit rusak ini bermula pada saat di halaman bibit rusak, klik tombol cetak

lalu pilih cetak bulan agar dapat menghasilkan laporan bibit rusak yang menampilkan tanggal, nama
bibit, jumlah dan catatan.

Gambar 13 Tampilan Laporan Bibit Rawat
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3) Tampilan Laporan Pembelian
Tampilan laporan bibit masuk ini bermula pada saat di halaman pembelian, klik tombol cetak

lalu pilih cetak bulan agar dapat menghasilkan laporan pembelian yang menampilkan tanggal,
pembeli, total, tujuan, Bukti pembayaran dan status.

Gambar 14 Tampilan Laporan Bibit Rusak
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Gambar 15 Tampilan Laporan Pembelian
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4) ampilan Laporan Flash Sale
Tampilan laporan flash sale ini bermula pada saat di halaman flash sale, klik tombol cetak

lalu pilih cetak bulan agar dapat menghasilkan laporan flash sale yang menampilkan waktu, nama
bibit, harga, diskon dan hasil.

Gambar 16 Tampilan Laporan Flash Sale
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5) Tampilan Laporan Pengiriman
Tampilan laporan pengiriman bibit ini bermula pada saat di halaman pengiriman bibit, klik

tombol cetak lalu pilih cetak bulan agar dapat menghasilkan laporan pengiriman bibit yang
menampilkan tanggal, pembeli, tujuan, kurir, penerima, keterangan dan status.

Gambar 17 Tampilan Laporan Pengiriman
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7. Tampilan Laporan Pendapatan
Tampilan laporan pendapatan ini bermula pada saat di halaman pendapatan, klik tombol cetak

lalu pilih cetak bulan agar dapat menghasilkan laporan pendapatan yang menampilkan laba kotor,
biaya pengeluaran, dan laba bersih

8. Tampilan Laporan Penjualan
Tampilan laporan penjualan ini berupa data statistik yang menunjukkan jumlah penjualan

yang bertambah berdasarkan jumlah pembelian bibit dan dihitung per bulan.

Gambar 19 Tampilan Laporan Penjualan

Gambar 18 Tampilan Laporan Pendapatan



B. Pengujian

1. Pengujian sistem pada Pembelian

Tabel 1Tabel Pengujian Sistem pada Pembelian
Aktivitas
Pengujian

Hasil yang
diharapkan Kesimpulan

Foto bukti
pembayaran
tidak diisi

Muncul
peringatan file
belum diisi

Ongkos kirim
tidak diisi

Muncul
peringatan

inputan belum
diisi

2. Pengujian Sistem pada Bibit Masuk
Tabel 2 Tabel Pengujian Sistem pada Bibit Masuk

Aktivitas
Pengujian

Hasil yang
diharapkan Kesimpulan

Sumber
tidak diisi

Muncul
peringatan
inputan

sumber belum
diisi

Harga tidak
diisi

Muncul
peringatan

inputan harga
belum diisi

Jumlah tidak
diisi

Muncul
peringatan
inputan

jumlah belum
diisi



3. Pengujian Sistem pada Bibit Rusak
Tabel 3 Tabel Pengujian Sistem pada Bibit Rusak

Aktivitas
Pengujian

Hasil yang
diharapkan Kesimpulan

Jumlah tidak
diisi

Muncul
peringatan
inputan

jumlah belum
diisi

Upload foto
tidak diisi

Muncul
peringatan
upload foto
belum diisi

4. Pengujian Sistem pada BIbit Rawat
Tabel 4 Pengujian Sistem pada Bibit Rawat

Aktivitas
Pengujian

Hasil yang
diharapkan Kesimpulan

Jumlah tidak
diisi

Muncul
peringatan
inputan

jumlah belum
diisi

5. Pengujian Sistem pada Flash Sale
Tabel 5 Tabel Pengujian Sistem pada Flash Sale

Aktivitas
Pengujian

Hasil yang
diharapkan Kesimpulan

Bibit tidak
diisi

Muncul
peringatan
inputan bibit
belum diisi

Diskon tidak
diisi

Muncul
peringatan
inputan

diskon belum
diisi



6. Pengujian Sistem pada Login
Tabel 6 Tabel Pengujian Sistem pada Login

Aktivitas Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimpulan
Membiarkan kolom
username ataupun password
tidak diisi.

Muncul pesan
pemberitahuan bahwa
gagal login.

Mengisi username ataupun
password yang tidak tepat
atau salah.

Muncul pesan
pemberitahuan bahwa
gagal login.

7. Pengujian Sistem pada Verifikasi Pembelian
Tabel 7 Pengujian Sistem pada Verifikasi Pembelian

Aktivitas
Pengujian

Hasil yang
diharapkan Kesimpulan

Mengganti
status
pembelian
menjadi
“diterima”

Muncul pesan
notifikasi pada
whatsapp pelanggan

8. Pengujian sistem pada cetak laporan
Tabel 8 Pengujian Sistem pada Cetak Laporan

Aktifitas Pengujian Hasil yang diharapkan Kesimpulan
Cetak laporan bibit masuk Data bibit masuk dapat

dicetak
Pengujian cetak laporan bibit
masuk berhasil

Cetak laporan bibit rawat Data bibit rawat dapat dicetak Pengujian cetak laporan bibit
rawat berhasil

Cetak laporan bibit rusak Data bibit rusak dapat dicetak Pengujian cetak laporan bibit
rusak berhasil

Cetak laporan pembelian Data pembelian dapat dicetak Pengujian cetak laporan
pembelian berhasil

Cetak laporan flash sale Data flash sale dapat dicetak Pengujian cetak laporan flash
sale berhasil

Cetak laporan pengiriman Data pengiriman dapat
dicetak

Pengujian cetak laporan
pengiriman berhasil

Cetak laporan pendapatan Data pendapatan dapat
dicetak

Pengujian cetak laporan
pendapatan berhasil

PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa sistem informasi promosi, penjualan, dan pengiriman bibit tanaman



berbasis website dapat mengubah proses pembeliandan pengiriman menjadi sistem online.
Pemesanan dilakukan secara online melalui website serta meningkatkan wilayah pemasaran
dengan melakukan promosi melalui website.
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