PERANCANGAN WEBSITE E-COMMERCE PADA TOKO TAWAZUN
OUTDOOR DENGAN METODE MARKET BASKET ANALYSIS
Fidelia S. Zahra1
Iffatul Mardhiyah2
1

Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Gunadarma
2
Pusat Studi Komputasi Matematika, Universitas Gunadarma
Jl. Margonda Raya no. 100, Depok 16424, Jawa Barat
1
fideliasavirazahra@gmail.com
2
iffatul@staff.gunadarma.ac.id
Abstrak

Penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem
elektronik seperti internet atau televisi disebut sebagai e-commerce. Teknik
sistematis yang biasa digunakan oleh marketing professional untuk menyatakan
kesamaan antara produk individu atau kelompok produk pada penelitian ini
adalah market basket analysis. Penelitan ini membahas tentang website ecommerce yang dirancang menggunakan DreamWeaver CS6 dan bahasa
pemrograman PHP. Website E-commerce Tawazun Outdoor Online bertujuan
mempermudah pengunjung untuk berbelanja di toko Tawazun Outdoor. Pemilik
toko Tawazun Outdoor dapat menentukan barang restock (barang yang akan
disediakan selanjutnya) dengan melakukan Market Basket Analysis agar lebih
efisien. Website e-commerce Tawazun Outdoor Online terdiri dari halaman
member dan halaman admin. Pembuatan website e-commerce Tawazun Outdoor
Online terdiri dari proses perencanaan, analisa sistem, perancangan tampilan
website, implementasi. Proses uji coba website e-commerce dilakukan dengan
cara menguji setiap halaman website dengan metode pengujian white box.
Website e-commerce ini dapat memudahkan pemilik toko Tawazun Outdoor
dalam berjualan melalui internet dan untuk membantu menginformasikan barang
yang harus disediakan pada hari berikutnya dengan halaman bestseller dengan
menggunakan Market Basket Analysis.
Kata Kunci: E-commerce, Market Basket Analysis, Website.
E-COMMERCE WEBSITE DESIGN IN TAWAZUN OUTDOOR SHOP WITH
MARKET BASKET ANALYSIS METHOD
Abstract
The distribution, purchase, sale, marketing of goods and services through
electronic systems such as internet or television is referred to as e-commerce.
Systematic techniques commonly used by marketing professionals to express the
similarity between individual products or product groups in this study is market
basket analysis. This research is about e-commerce website designed using
DreamWeaver CS6 and PHP programming language. E-commerce Website
Tawazun Outdoor Online aims to make it easier for visitors to shop at Outdoor
Tawazun store. Outdoor Tawazun store owners can determine the goods restock
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(goods to be provided next) by doing Market Basket Analysis to be more efficient.
Tawazun Outdoor Online e-commerce website consists of member pages and
admin pages. Making Tawazun Outdoor Online e-commerce website consists of
planning process, system analysis, website display design, implementation. The
testing process of e-commerce website is done by testing every web page with
white box testing method. This e-commerce website can facilitate Tawazun
Outdoor store owners in selling through the internet and to help inform the goods
that must be provided on the next day with the bestseller page using Market
Basket Analysis.
Keywords: E-commerce, Market Basket Analysis, Website.

PENDAHULUAN
Market basket analysis merupakan
sebuah analisis terhadap kebiasaan pelanggan berbelanja pada supermarket
dengan cara menemukan asosiasi dan
korelasi di antara berbagai macam item
yang dimasukkan pelanggan di dalam
keranjang belanjaannya. Dengan melakukan proses ini secara otomatis, seorang
manajer tidak perlu mengalami kesulitan
untuk menemukan pola barangbarang apa
saja yang mungkin dibeli secara bersamaan [1]. Fungsi ini paling banyak
digunakan untuk menganalisa data dalam
rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Market basket analysis
bertujuan untuk mengetahui item apa saja
yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Item diartikan sebagai ber-bagai
macam produk atau barang pada supermarket [2].
E-commerce adalah suatu website
menyediakan atau dapat melakukan transaksi secara Online atau juga bisa merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara Online atau direct selling
yang memanfaatkan fasilitas internet
terdapat website yang dapat menyediakan
layanan “get and deliver“. E-commerce
akan meubah semua kegiatan marketing
dan juga sekaligus memangkas biayabiaya operasional untuk kegiatan trading
(perdagangan). Adapun kendala yang
dihadapi, dan merupakan sebuah tan-

tangan bagi kita sekarang ini adalah
mengenai sekuritas dan metode pembayaran [3].
Pendapat mengenai pengertian ecommerce bahwa e-commerce mengacu
pada internet untuk belanja Online dan
jangkauan lebih sempit. E-commerce adalah subperangkat dari e-bisnis. Cara
pembayarannya terdiri dari melalui transfer uang secara digital seperti pembayaran melalui account paypal atau
kartu kredit, sedangkan e-bisnis mengacu
pada internet tapi jangkauan lebih luas.
Area bisnis terjadi ketika perusahaan atau
individu berkomunikasi dengan klien
atau nasabah melalui e-mail tapi pemasaran atau penjualan dilakukan dengan
internet. dengan begitu dapat memberikan keuntungan berupa keamanan fleksibililtas dan efisiensi. Cara pembayarannya yaitu dengan melaui pembayaran
digital secara e-gold dan sudah diakui di
seluruh dunia dalam melakukan transaksi
Online.
Dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan kinerja petugas perpustakaan
dalam hal pengelolaan data administrasi
perpustakaan serta mempercepat transaksi peminjaman dan pengembalian buku oleh siswa, menyelesaikan dengan
metode sistem informasi perpustakaan
berbasis website. Selain itu, dalam
menentukan pola kompetensi mahasiswa,
menggunakan metode market basket
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analysis [4, 5]. Dalam menentukan pola
tata letak produk juga menggunakan
market basket analysis, menentukan
produk-produk manakah yang akan dibeli
oleh pelanggan secara bersamaan dengan
market basket analysis [6, 7]. Perancangan market basket analysis menggunakan association rule untuk pendukung keputusan promosi pada sistem
penjualan sun young cell [8]. Dengan
demikian, pada penelitian ini dirancang
website e-commerce dengan
market
basket analysis. Seperti halnya pada
implementasi metode market basket
analysis pada aplikasi e-commerce studi
kasus ananda shop pada tahun 2016 [9].
Berdasarkan pada pengertian market basket analysis dapat dijadikan acuan
dalam menentukan item-item untuk
menyuplai barang pada suatu perusahaan
dagang. Pada zaman yang serba modern
ini sudah banyak yang memanfaatkan
internet sebagai sarana untuk jual beli.
Oleh itu karena itu, penulisan ilmiah ini
menerapkan market basket analysis
dalam perancangan web-site e-commerce
pada toko Tawazun Outdoor.
Website e-commerce ini diharapkan
dapat memudahkan pemilik toko Tawazun Outdoor agar lebih mudah untuk
menentukan barang yang disuplai di
kemudian harinya. Website e-commerce
yang dirancang sangat user friendly jadi
tidak sulit dalam mengoperasikan website
e-commerce tersebut untuk pemilik toko
Tawazun Outdoor yang tidak terlalu
paham dengan web e-commerce. Selanjutnya website yang dirancang juga
cukup mudah untuk diakses user yang
sedang berkunjung untuk berbelanja di
website e-commerce yang dirancang.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode
SDLC (Software Development Life
Cycle) metode ini cocok untuk digunakan
oleh sistem yang membutuhkan implementasi dan waktu yang cepat. Penelitian
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dilakukan dalam beberapa tahap, di
antaranya studi pustaka, menganalisis
website yang dibuat, merancang website
yang dibuat, dan mengimplementasikan
dengan meng-upload website tersebut ke
internet agar dapat terjadi transaksi
perdagangan pada website tersebut .
Tahap yang pertama dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka
(pemahaman literatur) dan internet. Dimulai dari mengumpulkan data-data
mengenai market basket analysis serta
materi-materi yang berkaitan dengan
penerapan market basket analysis pada
database.
Tahap kedua adalah analisis toko
Tawazun Outdoor dan melakukan kerja
sama dengan pemilik toko Tawazun
Outdoor serta izin untuk membuat
website e-commerce bagi tokonya. Dalam
tahap ini, menganalisa barang yang
dagangan pada toko Tawazun Outdoor
serta menganalisa posisi toko Tawazun
Outdoor serta melakukan diskusi untuk
perancangan website e-commerce pada
toko Tawazun Outdoor dengan pemilik
toko.
Tahap ketiga adalah perancangan
website e-commerce toko Tawazun
Outdoor. Dalam tahap ini, membuat
perancangan tampilan interface dari
website toko Tawazun Outdoor yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan membuat database
yang digunakan menggunakan software
XAMPP, membuat halaman form untuk
diakses admin website toko Tawazun
Outdoor guna untuk mengambil data
itemset yang terjual yang dapat digunakan untuk menentukan barang yang
disuplai untuk kemudian hari dengan
menggunakan market basket analysis.
Tahap yang terakhir adalah implementasi. Dalam tahap ini, membuat dan
mengupload website e-commerce toko
Tawazun Outdoor yang telah dirancang.
Serta, melakukan uji coba website pada
selama 3 hari.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Perencanaan Website E-commerce
Pembuatan website ini berbasis
PHP dan menggunakan XAMPP sebagai
database dari setiap data yang diolah
pada website ini. Website e-commerce
toko Tawazun Outdoor terdiri dari
beberapa tampilan yaitu Login, Home,
Pendaftaran, SearchBar, Contact Us,
About Us, Product, Download, Keranjang Belanja, Best seller, Kategori,
News, Testimonial, Cara Order, Informasi, Pembayaran, dan pada halaman
admin berisikan tampilan form Admin,
Produk, Menu Kategori, News, Download, Laporan, dan Logout.
Dalam membangun website ecommerce toko Tawazun Outdoor Online dibutuhkan database untuk menyimpan semua data produk. Tahap pertama
yang dilakukan untuk membuat database
pada XAMPP adalah memasang program XAMPP pada laptop dengan versi
yang sesuai dengan spesifikasi laptop.
Selanjutnya, berdasarkan control panel
XAMPP, aktifkan fungsi MySQL dan
Apache.
Pembuatan database baru adalah
dengan memilih menu basis data dan
mengisi nama database Tawazun untuk
database website e-commerce toko Tawazun Outdoor Online. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel di dalam
database Tawazun dengan memilih
database Tawazun yang ada di sebelah
kiri jendela. Selanjutnya, masukkan
nama-nama tabel pada form buat tabel
dan masukan berapa kolomnya setelah
itu pilih go seperti pada Gambar 1.
Database dalam pemasaran berada di persimpangan teknologi, strategi bisnis, dan manajemen hubungan

pelanggan [10]. Seperti dalam riset
pemasaran, website e-commerce merupakan salah satu langkah dalam pemasaran [11]. Database Tawazun yang
telah dibuat pada PhpMyAdmin dihubungkan dengan website. Selanjutnya,
jalankan
terlebih
dahulu
pada
localhost/config.php. Config.php adalah
file yang sudah dimasukan souce code
config pada Dreamweaver CS6.
Spesifikasi
perangkat
keras
(hardware) yang digunakan dalam
pembuatan aplikasi sebagai berikut :
1. Processor Intel(R) Core(TM) i52500K CPU @3.30 GHz (4 CPUs)
2. Hardisk 1TB
3. Ram 4GB
4. VGA Radeon
Spesifikasi minimal perangkat keras
yang dibutuhkan adalah :
1. Processor : Intel Pentium 4
2. Hardisk
: 20GB
3. RAM
: 1 GB
4. VGA
: 256MB
Spesifikasi perangkat lunak (software) yang digunakan dalam pembuatan
aplikasi sebagai berikut:
1. Sistem Operasi Windows 10 Ultimate
64bit
2. Dreamweaver CS6
3. XAMPP
Spesifikasi program untuk menjalankan
aplikasi berbasis web ini membutuhkan:
1. XAMPP
2. Browser
Struktur Navigasi
Struktur navigasi yang diterapkan pada
alur aplikasi website e-commerce toko
Tawazun Outdoor adalah struktur
navigasi hirarki. Gambar 2 adalah
struktur navigasi dari halaman member
pada website e-commerce toko Tawazun
Outdoor.
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Gambar 1. Struktur Database Tawazun

Gambar 2. Struktur Navigasi Halaman Member

Login adalah button untuk pengunjung, setelah login, pengunjung akan
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masuk ke halaman member, setelah itu
dihalaman home member ini ada menu
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home, produk, cara order, download,
about us, contact us, lihat testimoni, isi
testimoni, kategori, informasi, best
seller, pembayaran dan keranjang belanja.
Pada menu home dan produk,
member dapat melihat barang dengan
menu detail dan dapat membeli dengan
menu beli. Setelah itu, pada menu kategori terdapat menu all, asesoris, sandal,
tas, jaket yang masing-masing menunya
dapat melihat produk dengan menu detail
dan dapat dibeli dengan menu beli.
Pada menu cara order dapat
terdapat halaman tentang informasi cara
order, pada menu download terdapat
menu pilihan untuk katalog produk dan
formulir reseller. Pada menu about us
terdapat halaman tentang sambutan dari
pemilik toko Tawazun Outdoor selanjutnya pada menu contact us terdapat
halaman tentang jam operasional dan
alamat dari toko Tawazun Outdoor.
Selanjutnya pada menu lihat
testimoni akan muncul halaman tentang

semua data yang ada di dalam tabel
testimoni pada database Tawazun Outdoor. Terakhir pada menu isi testimoni
akan muncul form untuk mengisi
testimoni.
Gambar 3 menunjukkan struktur navigasi
halaman admin. Pada menu admin
terdapat menu pilihan hapus, simpan dan
beli begitu juga dengan menu produk,
menu kategori, news dan download. Pada
menu laporan akan terdapat halaman
yang
dapat
memberikan
konten
download dengan format pdf tentang
laporan toko Tawazun Outdoor.
Entity Relationship Diagram
Pembuatan diagram ERD digunakan untuk menjelaskan hubungan antar
data dalam basis data berdasarkan objekobjek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Gambar 4 menunjukkan bentuk pemodelan struktur database (ERD) .

Gambar 3. Struktur Navigasi Halaman Admin
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Gambar 4. ERD Web E-commerce Tawazun Outdoor

Pada Gambar 4, pembeli dapat
membeli barang, banyak pembeli membeli banyak barang. Tabel pembeli
memi-liki entitas id, nama, alamat,
email, telepon, username, password dan
entitas id sebagai primary key. Tabel
membeli memiliki entitas username,
password dan nomor transaksi sebagai
primary key. Tabel barang memiliki
entitas deskripsi, warna, ukuran, nama,
kategori, harga, stock, gambar dan id
sebagai primary key tabel barang.
Kardinalitas dari tabel pembeli dan tabel
barang adalah many to many karena
pembeli bisa lebih dari satu orang dan
satu orang bisa lebih membeli dari satu
barang.
Normalisasi
Proses normalisasi berfungsi untuk
menyusun sebuah database agar tidak

222

terjadi kerangkapan data. Proses normalisasi yang digunakan pada website
ecommerce toko Tawazun Outdoor Online dibagi menjadi 3 tahapan yaitu
bentuk tidak normal (UNF), bentuk normal pertama (1NF), dan bentuk normal
kedua (2NF).
Bentuk Tidak Normal (UNF)
Normalisasi bentuk tidak normal
berisi semua atribut yang berada di beberapa tabel pada suatu himpunan. Gambar normalisasi bentuk tidak normal
(UNF) dapat dilihat pada Gambar 5.
Bentuk Normal Pertama (1NF)
Normalisasi bentuk normal pertama berisi atribut tanpa terjadinya kerangkapan data pada suatu himpunan.
Gambar normalisasi bentuk normal pertama (1NF) dapat dilihat pada Gambar 6.
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Gambar 5. Normalisasi UNF

Keterangan :
*: Primary key (Kunci Utama)

Gambar 6. Normalisasi 1NF
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Keterangan :
*: Primary key (Kunci utama)
**: Foreign Key (Kunci tamu)
: One To One (Hubungan satu berbanding satu)
Gambar 7. Normalisasi 2NF

Bentuk Normal Kedua (2NF)
Normalisasi bentuk normal kedua
sudah dalam bentuk normal pertama dan
semua yang tidak termasuk dalam primary key memiliki ketergantungan
fungsional pada primary key secara utuh.
Gambar normalisasi bentuk normal
kedua (2NF) dapat dilihat pada Gambar
7.
Perancangan Struktur Database
Database pada tawazun Outdoor
hanya memiliki 1 database yang di
dalam database tersebut memiliki 10
tabel yang diantaranya adalah tabel
admin, tabel barang, tabel download,
tabel kategori, tabel news, tabel pelanggan, tabel testimoni, tabel tran-saksi
rinci, tabel transaksi dan tabel visitor.
Tabel admin memiliki entitas id,
username dan password dimana id
sebagai primary key tabel admin. Tabel
admin merupakan tabel yang berisi
daftar para admin dari Tawazun Outdoor

Online. Gambar 8 menunjukkan rancangan dari tabel admin.
Tabel barang memiliki entitas id,
nama, deskripsi, warna, ukuran, kategori,
harga, stock dan gambar. Pada tabel
barang entitas id menjadi primary key.
Tabel barang ini digunakan untuk
menyimpan data barang dari toko
Tawazun Outdoor Online. Tabel barang
ini hanya dapat diakses oleh admin dari
toko Tawazun Outdoor Online. Gambar
9 menunjukkan rancangan dari tabel
barang.
Tabel download memiliki entitas
id, judul, deskripsi dan url dimana entitas
id dari tabel download menjadi primary
keynya. Tabel download digunakan
untuk menyimpan url yang dapat di
download oleh pelanggan. Tabel ini
hanya dapat diakses oleh admin toko
Tawazun Outdoor Online dan dapat
dilihat oleh pelanggan toko Tawazun
Outdoor. Gambar 10 menunjukkan
rancangan tabel download.

Gambar 8. Rancangan Tabel Admin
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Gambar 9. Rancangan Tabel Barang

Gambar 10. Rancangan Tabel Download

Tabel kategori memiliki entitas id
dan kategori dan yang menjadi primary
key dari tabel kategori adalah entitas id.
Tabel ini hanya dapat diakses oleh admin
toko Tawazun Ourdoor Online untuk
menambahkan, menghapus dan meubah
data yang ada di dalam tabel kategori ini.
Data dari tabel kategori dapat dilihat oleh
member toko Tawazun Outdoor Online.
Gambar 11 menunjukkan rancangan
tabel kategori.
Tabel news memiliki entitas tanggal, judul, news dan yang menjadi
primary key dari tabel news adalah entitas tanggal. Tabel news hanya dapat
diakses oleh admin toko Tawazun
Outdoor Online untuk ditambah, dihapus
dan diubah data dari tabel news dan data

dari tabel news dapat dilihat oleh member toko Tawazun Outdoor Online.
Gambar 12 menunjukkan rancangan tabel news.
Tabel pelanggan memiliki entitas
id, nama, alamat, email, telepon, username, password dan entitas id menjadi
primary key dari tabel pelanggan. Tabel
pelanggan tidak dapat diakses oleh
admin dan tak dapat diakses oleh
member toko Tawazun Outdoor Online.
Tabel ini hanya dapat menyimpan data
pelanggan yang telah mendaftar menjadi
member toko Tawazun Outdoor Online.
Gambar 13 menunjukkan rancangan
tabel pelanggan.
Tabel testimoni memiliki entitas id,
nama, email, tanggal, testimoni dan
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entitas id menjadi primary key dari tabel
testimoni. Tabel testimony ini tidak
dapat diakses oleh member dan juga
admin toko Tawazun Outdoor Online,

tabel ini hanya dapat ditambah data dari
member yang mengisi form testimoni
pada halaman member. Gambar 14
menunjukkan rancangan tabel testimoni.

Gambar 11. Rancangan Tabel Kategori

Gambar 12. Rancangan Tabel News

Gambar 13. Rancangan Tabel Pelanggan

Gambar 14. Rancangan Tabel Testimoni

226

Zahra, Mardhiyah, Perancangan Website…

Gambar 15. Rancangan Tabel Transaksi Rinci

Gambar 16. Rancangan Tabel Transaksi

Gambar 17. Rancangan Tabel Visitor

Tabel transaksi rinci memiliki entitas nomor transaksi, username, harga,
subtotal, id, nama, jumlah dan entitas id
menjadi primary key dari tabel transaksi
rinci. Tabel ini tidak dapat diakses oleh
admin dan juga member toko Tawazun
Outdoor Online. Tabel ini digunakan
untuk menyimpan data transaksi yang
dilakukan oleh member toko Tawazun
Outdoor Online. Gambar 15 menunjukkan rancangan tabel transaksi rinci.
Tabel transaksi memiliki entitas
nomor transaksi, username, status dimana entitas nomor transaksi sebagai
primary key dari tabel transaksi. Tabel
ini tidak dapat diakses oleh member
ataupun admin toko Tawazun Outdoor
Online. Tabel ini hanya menyimpan data
transaksi yang terjadi pada halaman

member. Gambar 16 menunjukkan rancangan tabel transaksi.
Tabel visitor memiliki entitas ip
dan time. Tabel ini tidak memiliki
primary key dan tabel ini tidak dapat
diakses oleh member dan juga admin
toko Tawazun Outdoor Online. Tabel ini
datanya dapat dilihat oleh member toko
Tawazun Outdoor Online ataupun
pengunjung toko Tawazun Outdoor Online. Gambar 17 menunjukkan rancangan
tabel visitor.
Market Basket Analysis
Market basket analysis adalah data
mining yang menggunakan asosiation
rules analyst dengan itu pemilik toko
Tawazun Outdoor Online dapat mengetahui kebiasaan barang yang dibeli pelanggan dengan memanfaatkan databse
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dari pejualan. Market basket analyst
sendiri merupakan sebuah analisis
terhadap kebiasaan pelanggan berbelanja
pada supermarket dengan cara menemukan asosiasi dan korelasi di antara
berbagai macam item yang dimasukkan
pelanggan di dalam keranjang belanjaannya.
Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kebiasaan pelanggan dalam berbelanja di toko Tawazun Outdoor Online. Dengan cara menyisipkan form best
seller pada halaman member website
toko Tawazun Outdoor Online. Dari
hasil form best seller yang ada pada
halaman member toko Tawazun Outdoor
Online diharapkan pengunjung juga
dapat melihat barang yang sering dibeli
oleh member toko Tawazun Outdoor
Online.
Dengan cara menampilkan item
yang terdapat di dalam database yang
jumlah transaksinya paling banyak dibeli
dibanding dengan item-item lainnya,
Market basket analysis sangat efektif
untuk menganalisis keranjang belanja
pelanggan. Untuk itu market basket
analysis digunakan dengan cara mencari
barang yang ada di dalam tabel transaksi
dan tabel barang dimana id barang yang
paling banyak di dalam tabel transaksi
barang yang disamakan dengan tabel
barang.
Untuk lebih mudahnya digunakan
mysql untuk mencari barang yang
terdapat di dalam tabel yang dihubungkan dengan database tawazun. Hasil
pencarian pada mysql menghasilkan
output gambar barang dan nama barang
yang terdapat di dalam tabel transaksi
yang disamakan dengan tabel barang
dimana yang jumlah id barangnya lebih
banyak dibeli di dalam tabel transaksi.
Algoritma 1 menunjukkan algoritma dari market basket analysis. Pada
Algoritma 1, setelah input data sebuah
produk, langkah selanjutnya memilih
tabel transaksi yang memiliki entity
berupa id, nama, harga, gambar, jumlah.
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Setelah itu dijumlahkan semua jumlah
barang pada tabel dengan menyamakan
id barang dengan id transaksi.
Selanjutnya jumlah dari id barang yang
lebih besar dari nol maka akan
ditampilkan pada kolom best seller
dengan gambar, nama dan jumlah
transaksi.
Output dari barang yang sering
banyak dibeli dianalisis menggunakan
market
basket
analysis
dengan
menggunakan database. Market basket
analysis menggunakan inner join pada
tabel transaksi dan tabel barang dengan
menyamakan kata kunci yaitu id barang
dan menampilkan nama dan harga dari
tabel barang untuk dijadikan output pada
kolom best seller. Pada Gambar 18
menunjukkan gambar item yang telah
menjadi best seller yang sebelumnya
sudah dianalisis dengan menggunakan
market basket analysis.
Implementasi Sistem
Tahap implementasi sistem website
e-commerce toko Tawazun Outdoor ini
dimulai dengan pengumpulan informasi
dan objek-objek barang dagangan toko
Tawazun Outdoor. Selanjutnya informasi
dan objek dimasukkan ke dalam script
PHP yang dikerjakan menggunakan
aplikasi Dreamweaver dan membuat
database website e-commerce toko
Tawazun Outdoor Online dengan
aplikasi
XAMPP
menggunakan
PhpMyAdmin.
Pada website e-commerce toko
Tawazun Outdoor ini, terdapat beberapa
tampilan halaman, diantaranya: halaman
daftar member, home, produk, cara
order, download, about us, contact us,
lihat testimoni, isi testimoni, kategori,
keranjang belanja untuk member. Untuk
halaman admin terdapat: halaman Login,
admin, produk, menu kategori, news,
download, laporan, logout. Gambar 19
menunjukkan tampilan halaman home.
Gambar 20 menunjukkan tampilan
halaman produk member. Gambar 21
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menunjukkan
tampilan
halaman
keranjang belanja member
Gambar 22 menunjukkan tampilan
halaman check out member. Gambar 23
menunjukkan tampilan halaman home

admin. Gambar 24 menunjukkan
tampilan halaman menu produk admin.
Gambar 25 menunjukkan tampilan
halaman
menu
laporan
admin.

Algoritma 1
Input : Data item produk
Proses :
1. Pilih tabel transaksi
2. Id, nama, harga, gambar, jumlah
pada tabel transaksi dijumlahkan
semua
3. Jumlah tersebut dijadikan jumlah
jual pada tabel transaksi
4. Mencari id barang pada tabel
barang
5. Dimana jumlah jual pada tabel
transaksi lebih dari 0
Output : Barang yang sering dibeli
konsumen
.

Gambar 18. Tampilan Kolom Best seller

Gambar 19. Tampilan Halaman Home
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Gambar 20. Tampilan Halaman Produk Member

Gambar 21. Tampilan Halaman Keranjang Belanja Member

Gambar 22. Tampilan Halaman Check Out Member

Gambar 23. Tampilan Halaman Home Admin
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Gambar 24. Tampilan Halaman Menu Produk Admin

Gambar 25. Tampilan Halaman Menu Laporan Admin

Uji Coba Website E-commerce Toko
Tawazun Outdoor Online
Hasil uji coba website e-commerce
toko Tawazun Outdoor Online menggunakan metode black box testing ditunjukkan pada Tabel 1. Black box testing

bertujuan untuk menunjukkan fungsi
perangkat lunak tentang cara peng-operasiannya, apakah input yang dilakukan
telah sesuai dengan output yang diharapkan.

Tabel 1. Black Box Testing Website E-Commerce Toko Tawazun Outdoor
No
1.

Fungsi
Yang
Diuji
Halaman
home
member

Cara Pengujian

Hasil Yang Diharapkan

Hasil Pengujian

Pada website ecommerce toko
Tawazun Outdoor
Online menampilkan
halaman home
saat pertama kali
dikunjungi dan
menampilkan form
Login untuk member
dan
daftar member
untuk pengunjung

Menampilkan halaman home
dengan form Login untuk member
dan daftar untuk pengunjung yang
baru mengunjungi website ecommerce toko Tawazun Outdoor
Online.
Member dapat Login dan
pengunjung barud apat daftar
menjadi member.

Halaman Home menampilkan
semua gambar item produk
toko Tawazun Outdoor
Online.
Form Login dapat berhasil
masuk untuk pengunjung yang
sudah menjadi member.
Form daftar member berhasil
menyimpan data pengunjung
yang mendaftarkan diri
menjadi member.
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No

Fungsi
Yang
Diuji

Cara Pengujian

Hasil Yang Diharapkan

Hasil Pengujian

Menampilkan gambar seluruh
produk dengan pilihan detail dan
beli.
Jika memilih detail maka akan
keluar deskripsi detail dari produk
tersebut, jika beli maka akan
langsung masuk ke menu
selanjutnya untuk
mengkonfirmasi pesanan.
Menu kategori produk dapat
memfilter item produk sesuai
dengan kategori-kategori yang
ada.
Dapat menampilkan text
informasi tentang bagaimana cara
berbelanja di website e-commerce
toko Tawazun Outdoor Online.

Gambar semua produk dapat
terlihat dan dapat dibeli
dengan mengklik beli serta
dapat dilihat spesifikasinya
dengan mengklik detail.
Menu kategori pada halaman
produk dapat memfilter item
produk sesuai dengan kategori
produk yang dipilih.

baru.

2.

Halaman
produk
member

Melihat gambar
produk dari toko
Tawazun Outdoor
Online, klik membeli
dan detail dari
gambar produk.
Mengklik pilihan
kategori-kategori
produk.

3.

Halaman
cara
order
member

Mengklik halaman
cara order.

4.

Halaman
keranjan
g belanja
member

Mengklik keranjang
belanja pada halaman
home member.

Dapat menampilkan item produk
yang dibeli, jumlah item yang
dibeli dan total jumlah rupiah
yang harus dibayarkan.
Dapat menambahkan dan
menghapus jumlah pesanan item
yang ingin dibeli secara langsung
tanpa harus mencari item tersebut.

5.

Halaman
Login
admin

Memasukkan url
www.tawazun.rf.gd/a
dmin pada browser.

Dapat menampilkan form Login
dan berhasil masuk ke dalam
halaman home admin.

6.

Halaman
menu
laporan
admin

Mengklik menu
laporan pada halaman
home admin.

Dapat menamppilkan file pdf
yang dapat di download oleh
admin toko Tawazun Outdoor
Online.

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian telah mengimplementasikan perancangan website ecommerce pada toko tawazun Outdoor
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Halaman cara order member
dapat menampilkan text
informasi bagaimana cara
berbelanja di website ecommerce toko Tawazung
Outdoor Online.
Halaman keranjang belanja
member dapat menampilakan
item produk yang dibeli
dengan total jumlah rupiah
yang harus dibayarkan.
Dapat menghapus dan
menambah ataupun
mengurangi jumlah item yang
akan dibeli langsung tanpa
harus mencari item tersebut di
halaman produk.
Halaman ini dapat
menampilkan form Login
berupa username dan
password dan
mengkoneksikannya ke dalam
database admin lalu masuk ke
halaman home admin.
Halaman ini dapat
menamppilkan file pdf yang
dapat di download oleh admin
toko Tawazun Outdoor
Online.

dengan market basket analysis. Website
telah dilakukan pengujian dari setiap
fungsi button dan kondisi yang diberikan
pada website ini dan hasilnya semua
dapat berjalan dengan baik. Diharapkan
website e-commerce ini dapat berguna
sebagai media sarana informasi dalam
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memasarkan produk-produk dari toko
Tawazun Outdoor dan sebagai sarana
dalam melakukan transaksi perdagangan
yang lebih efisien.
Pembuatan website e-commerce toko Tawazun Outdoor menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan aplikasi
Dreamweaver ini menjadi lebih mudah
karena dreamweaver sendiri telah menyediakan berbagai tools untuk memudahkan
dalam membuat website. Website ini juga
menggunakan database dari aplikasi
XAMPP, dengan peran kedua aplikasi
tersebut maka website e-commerce ini
terbilang sangat sederhana tetapi cukup
efektif dalam hal pemasaran barang dan
juga bertransaksi Online.
Saran bagi penelitian selanjutnya
untuk merancang website e-commerce
yang lebih baik, dapat menggunakan metode-metode lainnya yang lebih modern.
Metode lainnya yang dapat dijadikan
sebagai saran adalah metode perancangan
website dengan menggunakan algortima
apriori dan lainnya.
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