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BAB IV
ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

4.1. Analisa System
Pengembangan system informasi pembelian dan penjualan dalam bentuk web
lelang ini, berguna untuk mendukung system pembelian, penjualan, dan
pemasaran pada Charisma ini sendiri. Selain itu juga agar dapat memberikan
informasi kepada masyarakat secara cepat melalui media internet.
4.2. Perancangan Sistem
4.2.1

Bagan alir Prosedur pendaftaran dan login member dalam web


Proses login dan pendaftaran
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Prosedur yang dilakukan dalam transaksi di web lelang
Penjualan

M u la i

U p lo a d d a ta
fo to

P e n yim p a n a n
d a ta fo to

F o rm p e n ju a la n

Pembelian
M ulai

Data barang
lelang

Pencarian
data barang
lelang yang
m asih aktif

Penaw aran
barang

Isi d a ta n a m a
b a ra n g ,
s p e sifik a si,
gam bar dan
ta n g g a l
te ra k h ir le la n g

U pdate data
lelang

P e n yim p a n a n
d a ta b a ra n g
le la n g y a n g d i
ju a l d a n b e lu m
d i a ktiva s i

Tanggal
lelang
selesai

A k tiva si
b a ra n g
le la n g

se le sa i

U pdate data
lelang

selesai
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4.2.2

Tampilan Web Lelang untuk User

Tampilan user 1
Form ini adalah tampilan awal baik untuk user. Sebelum masuk ke menu awal, user
wajib untuk memasukkan id dan password yang telah didaftarkan sebelumnya.
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Tampilan user 2
Setelah input ID dan password benar, user akan dibimbing masuk ke halaman menu.
Pada halaman menu ini user dapat memilih apa yang akan mereka lakukan seperti
misalnya input data barang, edit informasi anggota, dan melakukan transaksi.

Tampilan input barang 1
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Tampilan input barang 2
Ketika user memilih input barang maka user akan dibimbing menuju form input data
barang. Pada form ini, user dapat menginput, mengenai harga barang, gambar barang,
tanggal akhir lelang dan juga spesifikasi dari barang yang ada.
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Tampilan pemberitahuan input data barang
Tampilan ini merupakan tampilan konfirmasi, sesuai tidaknya input barang, berisi
mengenai informasi yang di input oleh user pada form input barang.
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tampilan pengaktifan lelang
fungsi dari tampilan ini adalah, untuk mengaktifkan lelang dari barang yang telah di
input oleh user. Jika barang tidak di aktifkan, maka barang tidak akan tampil pada
menu lelang

Menu halaman lelang 1
tampilan awal halaman transaksi, pada tampilan ini, user dapat memilih barang yang
akan di jual. User diharuskan memiliki ID untuk membeli barang, mereka diwajibkan
login menggunakan ID dan password yang sudah terdaftar.
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Menu halaman lelang 2
Pada tampilan ini, user dapat melihat harga barang, spesifikasi, tanggal akhir lelang
dan keterangan tambahan yang berkaitan dengan barang yang dilelang. Jika user
berminat untuk menawar mereka dapat mengklik pada “lihat peserta lelang” untuk ke
tampilan selanjutnya.
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Menu penawaran lelang 1
Tampilan menu penawaran lelang berfungsi untuk melihat harga yang ada, jika ingin
mengikuti lelang user akan menekan “ikut lelang”

Menu penawaran lelang 2
Setelah menekan “ikut lelang” maka akan masuk ke menu konfirmasi. Setiap kali
user mengklik “ikut lelang” maka akan terjadi kenaikan harga lelang sebesar Rp
50.000,00.
kenaikan harga ini dikarenakan, agar nilai yang di input tidak berantakan. Kalau
semisalnya tidak diberi nominal lelang, mungkin user yang iseng hanya akan
menaikkan senilai satu rupiah
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4.2.3

Tampilan Web Lelang untuk Administrator

Tampilan admin 1
Perbedaan antara tampilan awal user dan admin terdapat pada laporan
yang aktif dan hanya dapat di akses oleh admin.

29
Perpustakaan Unika

tampilan admin 2
menu penambahan biaya bagi admin untuk menginput biaya-biaya
tambahan.

Tampilan admin 3
Form ini untuk mempermudah admin dalam melihat dan memproses
laba
Terdapat tiga laporan yang dapat dibuat yaitu laporan lelang jatuh tempo, laporan
transaksi per barang dan juga laporan laba rugi
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Tampilan admin 4
Laporan barang lelang jatuh tempo
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Tampilan admin 5
Laporan transaksi per barang

tampilan admin 6
form ini untuk memudahkan admin dalam pembuatan laporan pada menu ini
administrator dapat membuat laporan laba rugi, dengan tanggal awal dan tanggal
akhir yang ditentukan. Tujuan pembuatan dengan tampilan seperti ini adalah, agar
admin dapat membuat laporan laba rugi tahunan, harian, bulanan, ataupun kwartal.
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Tampilan laporan laba rugi, merupakan tampilan akhir dari menu laporan laba rugi,
fungsi dari laporan ini, untuk melihat besarnya rugi laba dari lelang yang ada.

4.3. Analisis Cost dan Benefit
analisis selanjutnya adalah analisis cost dan benefit, dilakukan untuk
mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan dan keuntungan yang didapatkan
dengan menerapkan system informasi pembelian dan penjualan berbasis web
lelang . pada charisma perbandingan antara biaya-biaya yang dikeluarkan
adalah sebagai berikut:


Analisis cost
Biaya maintenance

Rp

200.000,00

Biaya web hosting per bulan

Rp

50.000,00

Biaya pengiriman paket per bulan

Rp

300.000,00

Biaya listrik per bulan

Rp

300.000,00

Biaya pembuatan web

Rp 1.500.000,00 +
Rp 2.350.000,00



Analisis benefit
Asumsi dapat menjual tiga kamera per tingkatan harga per bulan
0 sampai dengan Rp 8.000.000
3 x 5% x 8.000.000 =
8.010.000 sampai dengan 20.000.000

Rp 1.200.000,00
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3 x 4% x 20.000.000 =

Rp 2.400.000,00

Lebih dari 20.010.000
3 x 3% x 20.010.000 =

Rp 1.800.900,00 +
Rp 5.400.900,00

