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ABSTRAK 

MUHAMMAD ERVAN. Pengembangan E-Commerce Toko Kue Atika 

Menggunakan CMS Prestashop. Dibimbing oleh IRMAN HERMADI. 

 

Toko Kue Atika adalah toko kue yang menjual kue-kue tradisional ke hotel. 

Beberapa hotel di Kota Bogor sudah bekerja sama dengan Toko Kue Atika. 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang suatu website e-commerce Toko Kue 

Atika untuk meningkatkan pelayanan dalam hal pengadaan kue tradisional 

sehingga dapat berkompetisi dengan jenis usaha yang sama. Pembuatan website 

ini diimplementasikan menggunakan content management system (CMS) 

Prestashop. Pengembangan penelitian ini menggunakan Metode Prototyping yang 

memiliki empat tahapan diantaranya komunikasi, rencana cepat dan pemodelan 

rancangan cepat, konstruksi prototype, penyerahan produk dan umpan balik. 

Metode pengujian sistem ini menggunakan metode Blackbox. Adapun hasil dari 

penelitian ini berupa fungsi pemesanan, tampilan produk yang dijual, pengelolaan 

pesanan.  
 

Kata kunci: cms, e-commerce, kue tradisional, prototyping. 

 

ABSTRACT 

 

MUHAMMAD ERVAN. Development of E-Commerce Atika Cake Shop Using 

CMS Prestashop. Supervised by IRMAN HERMADI. 

 

The Atika Cake Shop is a pastry shop that sells traditional pastries to hotel. Some 

hotels in Bogor has been cooperating with the Atika Cake Shop. This research is 

to design an e-commerce website of Atika Cake Shop related improving service in 

terms of traditional cake procurement so that it can compete with the same type of 

business. This website is implemented using the Prestashop content management 

system (CMS). The development of this research using Prototyping Method 

which consists of five stages, namely communication, modeling quick design, 

construction of prototype, product delivery and feedback. Testing method of this 

system using blackbox method. The results of this research are ordering function, 

displaying products sold, and managing orders.  

 
Keywords: cms, e-commerce, prototyping, traditional cakes.  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Toko Kue Atika adalah sebuah usaha rumahan yang bergerak di bidang 

makanan dalam bentuk makanan siap saji untuk berbagai macam acara seperti 

rapat-rapat kantor, pertemuan keluarga dan sebagainya. Toko Kue Atika semakin 

lama semakin berkembang dengan pesanan yang lebih besar dan variatif, untuk 

meningkatkan layanan terutama pemesanan Toko Kue Atika harus merancang 

strategi. Perkembangan usaha perhotelan di Kota Bogor sangat pesat, sehingga 

menjadi suatu tantangan untuk Toko Kue Atika agar bisa meningkatkan layanan 

dan memperluas pasar. Perkembangan usaha perhotelan di Kota Bogor 

berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan penyedia berupa makanan 

khususnya kue tradisional. Penyediaan berbagai macam variasi makanan sangat 

dibutuhkan oleh pihak hotel dalam mendukung bisnis perhotelan, khususnya 

kegiatan meeting dan coffee break, oleh sebab itu manajemen hotel memerlukan 

supplier untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  

Toko Kue Atika dalam meningkatkan lini bisnis dan kualitas produk 

memiliki visi dan misi yang harus dicapai yaitu kepuasan pelanggan melalui 

produktivitas kerja yang maksimal dan kinerja pegawai yang profesional, dan misi 

Toko Kue Atika yaitu meningkatkan produktivitas, melalui ketepatan waktu, 

pelayanan prima, penyediaan makanan yang berkualitas, dan higienis. Toko Kue 

Atika juga berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang prima kepada 

pelanggan secara konsisten, dan meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan pelayanan Toko Kue Atika memerlukan 

sistem perdagangan elektronik yang memudahkan kedua pihak untuk 

melaksanakan transaksi. Toko Kue Atika yang merupakan supplier beberapa hotel 

dalam hal penyediaan kue tradisional perlu membuat mekanisme yang baik 

berupa transaksi pembelian. 

Permasalahan yang dihadapi toko kue sekarang adalah dalam proses 

pemesanan produk. Pemesanan produk biasanya dilakukan melalui fax yang 

dimana ada beberapa masalah yang dihadapi misalnya kertas fax tersangkut, tinta 

fax habis, kertas fax habis dan masalah jaringan telepon. Jadi dalam proses 

pemesan produk bisa terhambat dan bisa membuat citra dari Toko Kue Atika 

menjadi buruk. Bagi pihak Toko Kue Atika ada permasalah juga pada proses 

pembuatan faktur dimana masih dikerjakan secara manual dan data pesanan yang 

tidak tersimpan rapi. Sehingga dibutuhkan adanya pengembangan sistem Toko 

Kue Atika berbasis web, selain bisa meningkatkan pelayanan Toko Kue Atika 

terhadap pelanggan, juga dapat memudahkan Toko Kue Atika untuk pengadaan 

kue tradisional. 

Penggunaan media online seperti e-commerce dapat membantu efisiensi, 

ekspansi bisnis dan berkompetisi dengan jenis usaha yang sama. Pengertian dari 

e-commerce itu sendiri adalah proses membeli dan menjual dan atau bertukar 

produk, jasa maupun informasi melalui komputer (Munandar 2011), dan E-

commerce merupakan perubahan bentuk kompetisi, perubahan dari bentuk aksi, 

dan arah arus dari interaksi produk dan pembayaran dari pelanggan ke perusahaan 
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atau penyedia barang (O’Brien dan Marakas 2011). Jenis e-commerce yang 

diterapkan pada implementasi website ini adalah bisnis ke bisnis (B2B) 

melibatkan penjualan barang dan layanan jasa untuk kalangan bisnis (Loudon dan 

Loudon 2014). 

Sistem transaksi yang dilakukan pada website diharapkan memudahkan 

pihak hotel untuk melakukan transaksi, dengan melihat dan memilih menu yang 

ada serta malakukan pemesanan, pelanggan akan melihat terlebih dahulu jenis kue 

tradisional yang dipesan dengan kuantitas yang diingikan, maka akan keluar total 

jumlah yang harus dibayarkan. Hal ini dapat memberikan dampak positif untuk 

meningkatkan pelayanan Toko Kue Atika. 

Dalam implementasi sistem Toko Kue Atika berbasis website, pengembang 

menggunakan Content Managament System (CMS). Pengertian dari CMS adalah 

sebuah aplikasi komputer yang melayani banyaknya pengguna, mengatur 

banyaknya aset, menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan kemampuan 

yang sangat mumpuni dan sangat diandalkan (Mauthe dan Thomas 2004).  

Penggunaan CMS dalam implementasi sistem ini adalah CMS dari 

Prestashop. Prestashop adalah open source CMS untuk e-commerce (Pratama 

2015). prestashop memiliki fitur cukup dan beberapa modul gratis standar yang 

sudah terinstal. Prestashop juga digemari salah satunya adalah dari segi desain. 

Pada prestashop ada beberapa modul yang bisa dipilih untuk optimasi sistem. 

Modul dalam prestashop juga selalu update dan disempurnakan dari masalah bug 

sampai kebutuhan sistem yang semakin berkembang. Susunan modul prestashop 

memudahkan untuk memberikan informasi secara gamblang. Selain itu prestashop 

juga memiliki sistem transaksi dapat disesuaikan dengan metode pembayaran 

yang biasa digunakan toko sebelum pembuatan sistem. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pihak hotel 

dapat melihat dan memilih menu yang ada serta melakukan pemesanan kue 

tradisional di Toko Kue Atika. 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah merancang website e-commerce Toko Kue 

Atika untuk pelayanan kepada pelanggan dalam hal pengadaan kue tradisional. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini dapat mempermudah para konsumen Toko Kue 

Atika untuk bertransaksi dan efisiensi biaya yang dikeluarkan. Misalnya menekan 

biaya tambahan yang sering dikeluarkan dalam proses bisnis antara Toko Kue 

Atika dengan pihak manajemen hotel. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

 

Data yang dipergunakan dalam pembuatan sistem ini hanya mencakup kue 

tradisional dengan kategori kue manis dan kue asin.  Pengembangan sistem ini 

menggunakan CMS Prestashop. Pengguna dalam sistem adalah pelanggan yang 

sudah bekerja sama dengan Toko Kue Atika. 

 
 

 

METODE 
 

 

Data Penelitian 

 

Data penelitian terbagi menjadi dua kategori, kategori kue manis dan 

kategori kue asin, meliputi harga dari produk kue tradisional.   

 

 

Tahapan Penelitian 

 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Metode Prototyping. 

Metode Prototyping efektif untuk diterapkan ketika menghadapi pengguna yang 

hanya memahami tujuan umum dari sistem yang akan dikembangkan (Pressman 

2010). Melalui metode ini pengembang dan pengguna akan saling berinteraksi 

selama proses pembuatan sistem. Apabila pada tahap akhir pengguna 

mengharapkan perubahan maka akan di lakukan iterasi selanjutnya. Tahapan 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
 

 

Gambar 1  Metode Prototyping (Pressman 2010) 
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 Komunikasi 

Pada tahap ini merupakan proses awal dalam metode prototyping. Proses 

komunikasi dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pemilik 

Toko Kue Atika. Proses komunikasi dilakukan untuk pengumpulan 

informasi terkait proses bisnis yang biasa dilakukan Toko Kue Atika 

dengan pelanggan digambarkan dalam bentuk Activity Diagram, selain itu 

untuk mengetahui kebutuhan pengguna, kebutuhan fungsional dan 

kebutuhan non fungsional. Hasil dari komunikasi akan dijadikan landasan 

dalam pembuatan sistem.  

 

 Rencana Cepat dan Pemodelan Rancangan Cepat 

Proses ini merupakan lanjutan dari proses komunikasi. Pada tahapan 

rencana cepat dan pemodelan rancangan cepat, dilakukan rencana 

perancangan sistem berdasarkan dari tahap komunikasi yang 

direpresentasikan dalam bentuk Activity Diagram , Context Diagram, data 

flow diagram (DFD) Level 1, dan entity relationship diagram (ERD). 

 

 Konstruksi Prototype 

Tahap ini dilakukan dengan pembuatan prototype sistem yang merupakan 

implementasi hasil dari tahapan sebelumnya menjadi bentuk aplikasi Toko 

Kue Atika berbasis website. Prototype diimplementasikan menggunakan 

CMS Prestashop. 

 

 Penyerahan Produk dan Pengumpulan Umpan Balik 

Pada tahap ini prototype yang telah dikembangkan diserahkan kepada 

pengguna. Selanjutnya pengujian dilakukan oleh pengguna bertujuan 

untuk mengevaluasi prototype yang sudah dikembangkan. Pengujian 

sistem menggunakan metode blackbox atau berdasarkan fungsionalitas 

dari sistem. Apabila terdapat perbaikan akan langsung disampaikan kepada 

pengembang untuk dilakukan perbaikan pada iterasi berikutnya. 

 

 

Lingkungan Pengembangan 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat keras dan 

perangkat lunak sebagai berikut : 

Perangkat keras berupa komputer personal dengan spesifikasi sebagai berikut : 

 Processor Intel Core i5-N46VZ 

 RAM 4 GB 

 750 GB HDD 

 Mouse dan keyboard 

Perangkat lunak : 

 Windows 8 

 Prestashop 1.7.0.6  

Sebagai CMS yang digunakan dalam perancangan Sistem Toko Kue Atika. 

 XAMPP 
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Sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri dari beberapa 

program antara lain : Apache HTTP Server, MySQL database, PHP dan Perl. 

 Photoshop cs 4 portable  

Dipergunakan untuk keperluan design gambar. 

 www.draw.io 

Dipergunakan untuk pembuatan diagram. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

Iterasi 1 

 

Komunikasi Iterasi 1 

 

Komunikasi dilakukan dengan metode wawancara tidak terstruktur kepada 

pengguna.  Wawancara tidak terstruktur ini dilakukan untuk mengklarifikasi serta 

mengkonfirmasi fungsi-fungsi yang akan diterapkan ke dalam web (Alsyafdi 2014). 

Wawancara dilakukan dengan Ibu Ety selaku pemilik Toko Kue Atika. 

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut didapatkan yaitu proses pemesanan, 

informasi produk yang dijual, dan permasalahan yang ada pada penjualan toko 

kue sekarang. Pemesanan produk biasanya dilakukan melalui fax yang dimana ada 

beberapa masalah yang dihadapi misalnya kertas fax tersangkut, tinta fax habis, 

kertas fax habis dan masalah jaringan telepon. Proses pemesanan yang biasa 

dilakukan Toko Kue Atika dengan pihak hotel bisa dilihat pada Gambar 2.  

 

 
Gambar 2  Activity Diagram proses bisnis Toko Kue Atika 

http://www.draw.io/
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Pada Gambar 2 dapat dilihat proses awal pihak pelanggan membuat 

Purchase Order (PO) market list, PO market list yang sudah jadi kemudian 

dikirim melalui fax kepada Toko Kue Atika, dan fax yang sudah diterima 

kemudian dikelola oleh Toko Kue Atika dan disampaikan kepada bagian 

produksi, pesanan selanjutnya dipilah berdasarkan rincian PO, setelah itu 

dilakukan pengiriman pesanan oleh kurir dari Toko Kue Atika. Hasil dari 

komunikasi didapatkan juga kebutuhan pengguna yang dapat dilihat pada Tabel 1, 

hasil komunikasi untuk kebutuhan fungsional dapat dilihat pada Tabel 2, dan hasil 

komunikasi untuk kebutuhan non fungsional dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 1  Kebutuhan Pengguna 

Pengguna Kebutuhan 

Pelanggan Membuat akun, melakukan login, 

melakukan transaksi pembelian  

Administrator Mengelola fungsi modul-modul utama, 

menambahkan, mengurangi, menghapus, 

dan mengubah. 

 

Tabel 2  Kebutuhan Fungsional 

Kode Fungsi Pengguna 

ATK-001 Fungsi menampilkan halaman website Pelanggan 

ATK-002 Fungsi menampilkan produk Pelanggan 

ATK-003 

ATK-004 

Fungsi menampilkan kategori 

Fungsi mendaftar akun 

Pelanggan 

Pelanggan 

ATK-005 Fungsi login Pelanggan 

ATK-006 Fungsi mengubah profil pelanggan Pelanggan 

ATK-007 Fungsi pemesanan produk Pelanggan 

ATK-008 Fungsi menambah & mengubah 

pemesanan 

Pelanggan 

ATK-009 Fungsi search Pelanggan 

ATK-010 Fungsi pembayaran Pelanggan 

ATK-011 Fungsi login administrator Administrator 

ATK-012 Fungsi menambah produk Administrator 

ATK-013 Fungsi menambah kategori produk Administrator 

ATK-014 Fungsi menambah detail produk Administrator 

ATK-015 Fungsi design Administrator 

ATK-016 Fungsi modul & service Administrator 

 

Tabel 3  Kebutuhan Non Fungsional 

Kode Parameter Kebutuhan 

ATK-101 Availability 24 jam/hari, 7 hari/minggu 

ATK-102 Security Keamanan menggunakan 

username, password untuk 

administrator dan pelanggan 
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Rencana Cepat dan Pemodelan Rancangan Cepat Iterasi 1 

 

Perancangan sistem dimulai dengan perancangan proses sistem bisnis 

dalam bentuk Activity Diagram, kemudian dilanjutkan dengan perancangan 

Context Diagaram sebagai gambaran seluruh proses yang tedapat dalam sistem, 

setelah itu dilakukan perancangan data flow diagram (DFD) Level 1 sebagai 

gambaran dari proses alur data yang masuk dan keluar pada Sistem Toko Kue 

Atika, dan perancangan entity relationshiop diagram (ERD).  

 

 
Gambar 3  Activity Diagram Sistem Toko Kue Atika 

 

Pada Gambar 3 dapat dilihat proses pemesanan dalam sistem, proses awal  

pelanggan membuka halaman website, selanjutnya sistem menampilkan kategori 

yang terdiri dari dua kategori yaitu kue manis, dan kue asin, serta daftar produk, 

setelah itu pelanggan memilih jenis produk yang diinginkan, jika pelanggan ingin 

membeli barang yang tersedia pada website sistem akan memproses, kemudian 

produk masuk ke keranjang belanja, jika ingin melanjutkan pemesanan produk, 

pelanggan dapat memilih belanja lagi, apabila pelanggan sudah selesai belanja 

sistem akan menampilkan rincian pesanan dalam bentuk invoice, akan tetapi 

ketika pelanggan tidak melakukan transaksi, sistem dapat kembali ke halaman 

utama website. 
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Gambar 4  Context Diagram Sistem Toko Kue Atika 

 

Pada Gambar 4 dapat dilihat, Pelanggan dan Administrator merupakan dua 

pengguna dalam rancangan diagram konteks ini. Diagram konteks 

menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang 

terdapat di dalam suatu sistem. 

 

 
Gambar 5  DFD Level 1 Sistem Toko Kue Atika 

 

Pada gambar 5 dapat dilihat DFD level 1, DFD menggambarkan suatu sistem 

yang telah ada atau sistem yang baru yang akan dikembangkan secara logika dan 

menjelaskan arus data dari mulai pemasukan sampai dengan keluaran data tingkatan 

diagram arus data mulai dari diagram konteks yang menjelaskan secara umum suatu 

sistem atau batasan sistem dari level 0 dikembangkan menjadi level 1 sampai sistem 

tergambarkan secara rinci (Jogiyanto 2005). Pertama pelanggan melakukan proses 

login. Pelanggan untuk melakukan login harus memasukan email, dan password. 

Proses kedua pelanggan melakukan pemesanan, data pesanan yang sudah di 
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proses akan masuk ke database pesanan. Proses ketiga sistem menampilkan 

produk yang terdapat di database sistem, untuk proses login administrator sama 

dengan pelanggan yaitu memasukan email dan password. Pada proses ke empat 

administrator bisa mengedit produk, seperti menambahkan produk, menghapus 

produk, selanjutnya proses kelima administrator dapat melihat rincian pesanan. 

 

Tabel 1  Spesifikasi Proses Login 

No Proses         :  1 

Nama Proses    :   Proses Login Pelanggan   

Deskripsi          :   Untuk akses masuk sistem Toko Kue Atika 

Source Data 

Entitas Pelanggan Email dan password 

Destination Data 

Interface Sistem Toko Kue Atika  Interface Pelanggan 

Logika proses 

 

Jika data login sama dengan data login 

Buka Interface Pelanggan 

Selain itu login gagal 

 

Dapat dilihat pada Tabel 1 salah satu contoh proses spesifikasi yang 

ditampilkan dalam suatu bentuk form yang dapat mengkomunikasikan secara 

efektif. Form ini berfungsi mendeskripsikan tahapan yang dilakukan untuk 

mentransformasikan input menjadi output. Detail proses yang lain dapat dilihat 

pada Lampiran 3.  

 

 
Gambar 6  ERD Sistem Toko Kue Atika 
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Dapat dilihat pada Gambar 6 bentuk ERD dari sistem Toko Kue Atika 

memiliki enam entitas, yaitu customer, pesanan, detail pesanan, alamat, produk 

dan kategori. Seorang customer dapat melakukan transaksi pesanan yang banyak, 

satu pesanan hanya memiliki satu alamat, satu pesenan memiliki banyak detail 

pesanan, satu produk memiliki banyak detail pesanan, satu kategori memilki 

banyak produk, dan satu produk hanya memiliki satu kategori. Entity Relationship 

Diagram (ERD) merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan 

data dari suatu organisasi melalui System Analyst, dalam tahap analisis 

persyaratan proyek pengembangan sistem, sementara seolah-olah teknik diagram 

atau alat peraga memberikan dasar untuk desain database relasional yang 

mendasari sistem informasi yang dikembangkan. ERD bersama-sama dengan 

detail pendukung merupakan model data yang pada gilirannya digunakan sebagai 

spesifikasi untuk database (Brady dan Loonam 2010). Database dalam 

pengembangan sistem ini sudah terintegrasi dengan Prestashop. 

 

 

Konstruksi Prototype Iterasi 1 

 

Website Toko Kue Atika di implementasikan dengan menggunakan Content 

Management System (CMS) Prestashop 1.7.0.6, untuk mengubah tampilan dari 

website Toko Kue Atika menggunakan perangkat lunak Photoshop CS 4 portable. 

Basis data menggunakan MySQL yang terdapat pada XAMPP v 3.2.2. Tabel basis 

data sudah terintegrasi dari prestashop, sehingga tidak memerlukan pembuatan 

database secara terpisah. 

Tahap implementasi diawali dengan mengunduh prestashop di website 

prestashop, selanjutnya instalasi program XAMP, setelah selesai proses instalasi, 

tahap selanjutnya mengakses program XAMPP, kemudian aktifkan mode start 

pada apache dan mysql, setelah itu temukan instalasi XAMPP pada local disk (c), 

pilih folder htdocs, File Prestashop yang sudah diunduh akan di exstract, 

kemudian akses phpmyadmin, pada tahap ini dilakukan pembuatan database dari 

sistem, ketik nama database yang diinginkan di create database, kemudian 

memilih tombol create sehingga database sistem telah berhasil dibuat. Pada tahap 

selanjutnya proses instalasi prestashop dapat dilihat di Lampiran 1. Setelah proses 

instalasi selesai, sistem sudah dapat diakses melalui localhost, cara akses masuk 

kedalam panel dashboard, administrtor melakukan login dengan alamat email dan 

password yang sudah disimpan pada saat melakukan instalasi Prestashop, 

selanjutnya administrator bisa mengubah sistem dari Toko Kue Atika dari mulai 

tampilan hingga modul-modul yang terdapat pada sistem. 

CMS Prestashop sudah memilik modul – modul yang mendukung setiap 

kegiatan pada sebuah toko online. Modul merupakan salah satu bagian penting 

pada situs, karena modul merupakan tempat dari semua fungsionalitas dan desain 

(Tizon & Horton 2013).  Modul standard yang digunakan dalam sistem terdiri dari 

32 modul terpasang, 18 modul  standard theme dan 151 modul layanan yang 

dapat dipilih dari sistem. Penjelasan dan deskripsi 32 modul yang terpasang dan 

18 modul standard theme dapat di lihat pada Lampiran 2 

Pada panel administrator yang telah disediakan CMS Prestashop, 

administrator dapat mengelola pesanan masuk, manambah kategori, menambah 

produk, memperbaharui stok, hingga print faktur pesanan dari pelanggan Toko 
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Kue Atika yang sudah dipesan. Administrator dapat juga menambahkan atau 

menghapus modul-modul yang ada di menu dasboard administrator. Hasil sistem 

Toko Kue Atika yang berhasil dibuat dapat dilihat pada Gambar 7. Pada Gambar 

7 merupakan tampilan halaman utama dari sistem Toko Kue Atika. Pada halaman 

tersebut, pelanggan bisa memilih produk kue tradisonal berdasarkan kategori rasa 

yaitu kue manis dan kue asin. 

 

 
Gambar 7  Halaman utama sistem Toko Kue Atika 

 

Pada Gambar 7 terdapat beberapa konten yang dimiliki dari sistem Toko 

Kue Atika dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1   Hubungi kami  

     merupakan kontak informasi dari Toko Kue Atika 

2   Login  

     Akses pelanggan masuk kedalam sistem, pelanggan diharuskan memiliki     

akun terlebih dahulu, kemudian melakukan login dengan cara  

memasukkan username dan password yang sudah terdaftar dalam sistem 

3   Kolom “Cari” 

     Berfungsi untuk mencari produk dari katalog Toko Kue Atika 

4   Troli  

     Berfungsi untuk pelanggan melihat daftar yang telah dipesan. 

5   Menu Kue Manis dan Kue Asin 

     Daftar produk terbagi menjadi dua kategori yang dibedakan sesuai rasa       

dari produk. 
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Gambar 8  Halaman login administrator 

 

Pada Gambar 8 dapat dilihat tampilan dari halaman login administrator, 

sebelum masuk kedalam dashboard administrator diperlukan mengisi alamat 

email dan password yang sudah terdaftar dalam sistem. 

 

 
Gambar 9  Dasboard administrator 

 

Pada Gambar 9 dapat dilihat tampilan dari dashboard administrator, 

terdapat beberapa menu yang dikelola oleh administrator dapat dijelaskan sebagai 

berikut dari urutan teratas dari dashboard : 
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1   Penjualan 

Mengelola pesanan yang masuk, admintrator akan memberikan status 

pada pesanan yang masuk, status tersebut bertujuan agar memudahkan 

pelanggan untuk melihat setiap proses dari awal pemesanan. 

2   Katalog 

Mengelola infomasi produk atau menu seperti menambah menu, 

menghapus menu, menambah produk, menghapus produk, mengubah 

informasi harga, memperbaharui stok produk. 

3   Pelanggan 

Mengelola informasi pelanggan yang sudah terdaftar pada sistem 

4   Layanan Pelanggan. 

Mengelola layanan dari pelanggan seperti, Customer Service, pesan, retur 

barang. 

5   Statistik 

Melihat grafik perkembangan website dari sistem. 

6   Modules 

Mengelola modul-modul yang tersedia pada sistem, seperti modul 

metode pembayaran. 

7   Design 

Mengelola tampilan design dari theme yang digunakan sampai image 

settings. 

8   Pengiriman 

Mengelola informasi kurir yang tersedia pada sistem. 

9   Pembayaran 

Mengelola metode pembayaran yang biasa digunakan Toko Kue Atika. 

        10  Internasional 

Mengelola dari bahasa yang digunakan pada sistem dan mata uang. 

        11  Shop Parameters 

  Mengatur parameter penjualan pada sistem, seperti pengaturan produk 

  dianggap baru, diatur dari jumlah hari semenjak diposting. 

       12   Parameter lanjutan 

     Mengelola atau mengetahui beberapa informasi pada sistem, seperti 

database dari sistem. 

 

Gambar 10  Tampilan antar muka penambahan produk 
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Pada Gambar 10 dapat dilihat tampilan penambahan produk pada sistem 

yang dilakukan oleh administrator, pertama yang dilakukan adalah pilih menu 

katalog pada dashboard, selanjutnya pilih menu produk, setelah itu pilih tombol 

produk baru, kemudian muncul gambar yang terdapat pada Gambar 10, 

selanjutnya administrator memasukan nama produk, kemudian menggeser 

gambar, atau pilih berkas untuk memasukan gambar dari produk, selanjutnya 

mengisi stok produk, setelah itu pengiriman pilih kurir Toko Kue Atika, setelah 

itu administrator menentukan harga dari produk, kemudian pilih tombol simpan. 

Sehingga produk berhasil ditambahkan dan dapat dilihat pada katalog produk. 

 

 
Gambar 11  Tampilan antar muka hapus produk 

 

Pada Gambar 11 dapat dilihat tampilan hapus produk pada sistem yang 

dilakukan oleh administrator, pertama yang dilakukan adalah pilih menu katalog 

pada dashboard, selanjutnya pilih menu produk, kemudian pilih tombol panah 

kebawah berada paling kanan pada gambar, kemudian pilih hapus, setelah itu 

produk akan hilang pada daftar produk. 

 

 
Gambar 12  Tampilan antar muka notifikasi pesanan 

 

Pada Gambar 12 dapat dilihat tampilan dari notifikasi pesanan, notifikasi 

pesanan akan muncul  pada dashboard administrtor. Notifikasi tersebut akan 

menampilkan pesanan yang telah diterima oleh sistem. Administrator dapat 

membuka, dan mengelola pesanan tersebut, sehingga administrator dapat 

mengetahui rincian pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan. 
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Penyerahan Produk dan Umpan Balik Iterasi 1 

 

Pada tahap ini dilakukan pengujian oleh pengguna, pengujian bertujuan 

untuk mengevaluasi prototype yang dikembangkan. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan metode blackbox. Pengujian fokus pada sisi fungsionalitas, 

khususnya pada masukan, dan keluaran sistem. Hasil pengujian prototype 

pertama, keseluruhan fungsi sistem meliputi Login pelanggan, dan Login 

administrator. Fungsional sistem pada pelanggan, pelanggan dapat melihat 

identitas pelanggan, melihat daftar produk kue, memesan produk kue, sedangkan 

fungsional sistem pada administrator, administator dapat menambah produk kue, 

dan dapat melihat rincian pesanan. Hasil pengujian sistem dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Pada tahap ini untuk efisiensi sistem, pengguna mengharapkan ada 

perbaikan dalam modul-modul yang tidak digunakan, untuk lebih detailnya dapat 

dilihat pada iterasi 2. 

 

 

 

Iterasi 2 

 

Komunikasi Iterasi 2 

 

Pada iterasi kedua dilakukan komunikasi kembali bersama Ibu Ety selaku 

pemilik Toko Kue Atika. Hasil dari komunikasi tersebut maka diputuskan ada 

beberapa modul yang dihilangkan, sedangkan modul yang ditambahkan dalam 

sistem tidak ada, karena modul dari sistem cukup lengkap, dan mendukung dalam 

proses transaksi jual beli. Modul yang dihilangkan pada sistem yaitu, modul 

pembayaran menggunakan cek, modul voucher, modul supplier, modul 

berlangganan newsletter. 

 

 

Rencana Cepat dan Rancangan Pemodelan Cepat Iterasi 2 

 

Beberapa modul yang dihilangkan dari Sistem Toko Kue Atika sebagai 

berikut: 

 

1  Modul pembayaran menggunakan cek, modul ini memungkinkan Toko Kue 

Atika menerima pembayaran menggunakan cek, karena dalam proses 

bisnis Toko Kue Atika hanya menggunakan transfer bank, maka modul ini 

kami hilangkan untuk metode pembayarannya. 

2  Modul berlangganan newsletter, dalam kebutuhan pengguna berlangganan 

newsletter tidak begitu penting dikarenakan pengembang dan pihak Toko 

Kue Atika lebih terfokus kepada fungsi transaksi jual beli dari sistem. 

3  Modul voucher, dalam proses belanja di Toko Kue Atika, pelanggan tidak 

dapat membeli produk kue tradisional menggunakan voucher. 

4  Modul supplier, dalam hal penyediaan produk kue tradisional pihak Toko 

Kue Atika tidak menggunakan jasa supplier. 
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Konstruksi Prototype Iterasi 2 

 

Modul metode pembayaran yang di hilangkan dalam sistem Toko Kue Atika 

adalah modul pembayaran menggunakan cek, modul voucher, modul supplier, 

dan modul berlangganan newsletter, karena dalam proses bisnis penjulan produk 

kue tradisional Toko Kue Atika tidak menggunakan metode pembayaran tersebut. 

Proses menghilangkan modul yang terdapat pada sistem konstruksi dengan cara, 

Administrator melakukan login administrator terlebih dahulu, kemudian pilih 

menu modules pada dashboard admin, pilih modules and services, pilih installed 

modules, maka terlihat beberapa modul yang sudah terpasang pada sistem Toko 

Kue Atika, setelah itu lakukan disable pada modul yang ingin dihilangkan, akan 

tetapi modul voucher, dan modul supplier setelah dihilangkan dalam sistem Toko 

Kue Atika tidak berdampak pada tampilan, hanya berdampak pada fitur dalam 

sistem yang tidak dapat ditunjukan dengan gambar. Perubahan tampilan dari 

sistem Toko Kue pada modul pembayaran mengguakan cek, sebelum dan sesudah 

dihilangkan dapat dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9. 

 

 
Gambar 8  Modul pembayaran menggunakan cek sebelum dihilangkan. 

 

 
Gambar 9  Modul pembayaran menggunakan cek sesudah dihilangkan 
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Modul lain yang dihilangkan pada sistem Toko Kue Atika Toko yaitu 

berlangganan newsletter, karena dalam sistem Toko Kue Atika lebih difokuskan 

kepada transaksi jual beli dan contoh tampilan modul berlangganan newsletter 

sebelum dihilangkan dapat  dilihat pada contoh Gambar 10, sedangkan tampilan 

modul berlangganan newsletter sesudah  dihilangkan dapat dilihat pada Gambar 

11. 

 

 
Gambar 10  Modul berlangganan newsletter sebelum dihilangkan 

 

 
Gambar 11  Modul berlangganan newsletter sesudah dihilangkan 

 

Untuk Modul voucher dan modul supplier setelah dihilangkan dalam sistem 

Toko Kue Atika tidak berdampak pada tampilan. Hanya berdampak fitur dalam 

sistem. 

 

 

Penyerahan Produk dan Pengumpulan Umpan Balik Iterasi 2 

 

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penelitian ini yaitu 

dilakukan penyerahan produk kepada Ibu Ety selaku pemilik Toko Kue Atika. 

Hasil pengujian dan evaluasi sistem keseluruhan sampai pengulangan kedua 
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menyatakan sistem sudah mampu menjalankan kebutuhan pengguna. Keseluruhan 

fungsi utama sistem sudah berjalan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

Simpulan 

 

Penelitian ini menghasilkan Sistem E-Commerce Toko Kue Atika 

menggunakan CMS Prestashop 1.7.0.6 berbasis website yang dikembangkan 

dengan Metode Prototyping. Sistem ini telah mampu melakukan proses transaksi 

jual beli produk kue tradisional antara Toko Kue Atika dengan pihak hotel yang 

telah bekerja sama. Pengujian pada sistem ini dilakukan dengan metode blackbox, 

hasil dari pengujian sistem dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini juga 

membantu Toko Kue Atika untuk keberlangsungan usahanya, sehingga bisa 

meningkatkan pelayanan pelanggan Toko Kue Atika. 

 

Saran 

 

Website Toko Kue Atika masih memerlukan beberapa modul – modul 

tambahan seperti modul cash on delivery (COD). Tampilan desain antarmuka 

website diperlukan perbaikan agar terlihat menarik, karena sistem ini masih 

berbasis website, oleh karena itu diperlukan pengembangan lebih lanjut agar 

memiliki juga sistem berbasis mobile. 
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Lampiran 1  Instalasi Prestashop 

 

 
Gambar 1  Pilih bahasa 

 

1 Dalam melakukan installasi Prestashop ada enam tahapan yang harus 

dilewati. Pada Gambar 1 dapat dilihat proses awal installasi Prestashop, 

yaitu memilih bahasa yang akan digunakan. Untuk bahasa yang digunakan 

pengembang memilih bahasa indonesia. Selanjutnya klik tombol 

Berikutnya. 

 

 
Gambar 2  Perjanjian lisensi 

 

2 Dapat dilihat pada Gambar  2 Tahap Perjanjian lisensi, pengembang 

menceklis radio button saya setuju dengan syarat dan ketentuan diatas, klik 

tombol Berikutnya. 
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Lampiran 1 lanjutan 

 
Gambar 3  Kompabilitas sistem 

 

3 Dapat dilihat pada Gambar 3, Tahap Kompabilitas sistem pengembang 

mengisi alamat server dari database yang akan di akses nantinya. Dan 

mengisi nama dari database dari toko, kemudan klik tombol “Tes koneksi 

ke databese sekarang!”. Memastikan database dari sistem bisa terhubung. 

Selanjutnya klik tombol berikutnya. 

 

 
Gambar 4  Informasi toko 

4 Dapat dilihat pada Gambar  4, tahap ini informasi toko pengembang 

mengisi informasi tentang toko yang akan dibuat, dari Nama Toko, 

Kegiatan atau jenis apa pelayanan sistem yang akan dibuat, dan mengisi 

informasi akun yang akan menjadi adimnistrator pada sistem. Kemudian 

klik tombol berikutnya. 
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Lampiran 1 lanjutan 

 
Gambar 5  Konfigurasi sistem 

 

5 Dapat dilihat pada Gambar  5 tahap Konfigurasi sistem pengembang 

mengisi field yang sudah ada. Kemudian mengklik “Tes koneksi ke 

database sekarang!”. Selanjutnya klik tombol berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6  Menunggu proses instalasi selesai 

 

6 Dapat dilihat pada Gambar  6, proses terakhir instalasi prestashop 

pengembang menunggu hingga proses selesai. 
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Lampiran 2  

 

32 Modul-modul terpasang yang terdapat dalam Sistem Toko Kue Atika 

No Nama Modul Deskripsi Modul 

1 Data mining untuk statistik Modul ini harus diaktifkan jika anda ingin 

menggunakan statistik 

2 Statistik Dashboard Modul utama yang digunakan dashboard 

statistik. Berguna untuk menampilkan 

semua data statistik. 

3 Pembayaran menggunakan 

cek 

Modul ini memungkinkan anda untuk 

menerima pembayaran menggunakan cek 

4 Transfer Terima pembayaran lewat transfer bank 

5 Selamat Datang Bantu pengguna membuat produk 

pertamanya 

6 Pengunjung dan kunjungan Menambahkan statistik pengunjung 

kedalam dashboard statistik 

7 Jumlah tersedia Tambahkan tab yang menampilkan stok 

produk tersedia untuk dijual di statistik 

dashboard 

8 Pencarian di Toko Menampilkan keyword yang digunakan 

pengunjung untuk mencari produk 

9 Penjualan dan pesanan Berisi evolusi penjualan ke statistik 

dashboard 

10 Akun pelanggan Progress pendaftaran ke statistik dashboard 

11 Gol Dashboard Blok berisi prakiraan toko anda 

12 Informasi pelanggan yang 

terdaftar 

Informasi mengenai pelanggan (seperti jenis 

kelamin dan umur) 

13 Asal pengunjung Menampilkan website asal pengunjung 

dasboard 

14 Newsletter Grafik untuk menampilkan pendaftaran 

newsletter di statistik dasboard 
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No Nama Modul Deskripsi Modul 

15 Pengunjung online Daftar pelanggan dan pengunjung yang 

sedang online ke statistik dashboard 

16 Browser dan sistem operasi Berisi grafik mengenai penggunaan web 

browser dan sistem operasi ke statistik 

dashboard 

17 Katalog evaluasi Review terhadap kualitas katalog anda ke 

statistik dashboard 

18 Statistik katalog Berisi statistik umum tentang katalog anda 

ke statistik dashboard 

19 Distribusi kurir Grafik yang untuk menampilkan distribusi 

kurir ke statistik dashboard 

20 Voucher terbaik Voucher terbaik ke statistik dashboard 

21 Supplier terbaik Daftar supplier terbaik ke statistik 

dashboard 

22 Produk terbaik Daftar produk terlaris di statistik dashboard 

23 Pelanggan terbaik Daftar pelanggan terbaik ke statistik 

dashboard 

24 Kategori terbaik Daftar kategori terbaik ke statistik 

dashboard 

25 Mesin pencarian kata kunci Menampilkan kata kunci yang menarik 

kunjungan ke website Anda. 

26 Halaman tidak ditemukan Yang menampilkan halaman yang diakses 

pengunjung tapi tidak ditemukan 

27 Menampilkan tabel HTML Memungkinkan laporan statistik 

ditampilkan dalam grid. 

29 Dasbor Trend Blok berisi grafis yang mewakili 

perkembangan toko anda berdasarkan data 

tertentu 

30 Dasbor produk Data penjualan terakhir dan ranking produk 

Lampiran 2  Lanjutan 
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18 Modul-modul bawaan standard theme Sistem Toko Kue Atika 

No Nama Modul Deskripsi Modul 

1 Produk unggulan Tampilkan produk unggulan di kolom 

tengah website anda 

2 Berlangganan newsletter Form untuk berlangganan buletin 

3 Menu utama Menambahkan menu baru ke bagian atas 

situs web niaga-el (e-commerce) 

4 Blok teks ubahsesuai Mengintegrasikan blok teks ubahsesuaian 

ke mana saja di jendela depan toko 

5 Pencarian berfaset Menampilkan penghambat yang 

membolehkan banyak filter 

6 Tautan pada kategori Blok menampilkan kategori produk 

7 Banner Tampilkan banner di toko anda 

8 Slide gambar Menambahkan gambar slide dihalaman web 

anda 

9 Tautan ke sosial media Informasi tentang akun sosial media bagi 

brand anda 

10 Blok akun saya Menampilkan blok dengan link ke akun 

pelanggan 

11 Blok mata uang Menambahkan blok untuk pelanggan 

memilih mata uang balanja mereka 

12 Informasi kontak Menambahkan informasi tentang layanan 

pelanggan di toko anda 

13 Tautan “Login” pelanggan Menambahkan blok yang menampilkan 

infomasi tentang pelanggan 

14 Blok untuk memilih bahasa Blok pelanggan memilih bahasa di toko 

15 Daftar tautan Tambahkan blok berisi tautan 

16 Kotak pencarian Menambahkan blok untuk pencarian 

17 Tombol bagikan di sosial 

media 

Tampilkan tombol berbagi di sosial media 

(Twitter, Facebook, Google+ dan Pinterest) 

Lampiran 2  Lanjutan 



 

26 

No Nama Modul Deskripsi Modul 

disetiap halaman produk 

18 Keranjang belanja Blok berisi daftar belanja pelanggan 
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Lampiran 3 Spesifikasi dan Deskripsi Proses DFD Level 1 

 

Tabel 2  Spesifikasi Proses Login Administrator  

No Proses         :  1 

Nama Proses    :   Proses Login Administrator   

Deskripsi          :   Untuk akses masuk Administrator sistem Toko Kue Atika 

Source Data 

Entitas Adminstrator Email dan password 

Destination Data 

Interface Halaman Administrator Interface Adminstrator 

Logika proses 

 

Jika data login sama dengan data login 

Buka Interface Administrator 

Selain itu login gagal 

 

Tabel 3  Spesifikasi Proses Memesan 

No Proses         :  2 

Nama Proses    :   Proses Memesan   

Deskripsi          :   Untuk akses memesan produk Toko Kue Atika 

Source Data 

Entitas Pelanggan Produk 

Destination Data 

Interface Pembelian Produk Rincian pesanan 

Logika proses 

 

Jika pelanggan sudah melakukan login,  

Pelanggan dapat mengakses pembelian produk 

 

Tabel 4  Spesifikasi Proses Menampilkan Produk 

No Proses         :  3 

Nama Proses    :   Proses Menampilkan Produk   

Deskripsi          :   Untuk akses melihat daftar produk 

Source Data 

Entitas Pelanggan Produk 

Destination Data 

Interface daftar produk  Spesifikasi Produk 
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Logika proses 

 

Jika pelanggan sudah melakukan login, 

Pelanggan dapat melihat daftar produk 

 

Tabel 5  Spesifikasi Proses Edit Produk 

No Proses         :  4 

Nama Proses    :   Proses Edit Produk 

Deskripsi          :   Untuk akses masuk menambahkan atau menghapus produk 

Source Data 

Entitas Administrator Produk 

Destination Data 

Interface Produk  list produk 

Logika proses 

 

Input data produk  ke data produk di sistem 

Selain itu hapus data produk di sistem 

 

Tabel 6  Spesifikasi Proses Melihat Laporan Pesanan 

No Proses         :  5 

Nama Proses    :   Proses Melihat Laporan Pesanan   

Deskripsi          :   Untuk akses melihat Laporan Pesanan Pelanggan 

Source Data 

Entitas Administrator Pesanan 

Destination Data 

Interface Pesanan Rincian pesanan 

Logika proses 

 

Jika Administrator sudah melakukan login, 

Administrator dapat melihat laporan pesanan. 
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Lampiran 4  Pengujian Sistem Toko Kue Atika 

No. Pengujian Skenario Pengujian Hasil yang 

diharapkan 

Hasil Uji 

1. Login 

pelanggan 

Pelanggan memasukkan 

email dan password yang 

salah saat melakukan 

login 

 

Pelanggan memasukkan 

email dan password yang 

benar saat melakukan 

login 

Menampilkan 

notifikasi error 

 

 

 

Pelanggan 

berhasil 

melakukan 

login 

Berhasil 

 

 

 

 

Berhasil 

2 Login 

administrator 

Administrator 

memasukkan email dan 

password yang salah saat 

melakukan login 

Administrator 

memasukkan email dan 

password yang benar saat 

melakukan login 

Menampilkan 

notifikasi error 

 

Administrator 

berhasil 

melakukan 

login 

Berhasil 

 

 

 

Berhasil 

3 Melihat 

identitas 

pelanggan 

Pelanggandapat 

mengakses halaman 

akunnya untuk melihat 

identitas 

Pelanggan 

dapat melihat 

identitas 

Berhasil 

4 Melihat daftar 

produk kue 

Pelanggan memilih daftar 

produk kue yang 

diinginkan 

Pelanggan 

dapat melihat 

daftar produk 

kue diinginkan 

Berhasil 

5 Memesan 

produk kue 

Pelanggan memilih 

produk kue yang akan di 

pesan 

Pelanggan 

berhasil 

memesan 

produk kue 

yang diinginkan 

Berhasil 

6 Administrator 

menambah 

produk 

kue 

Administrator menambah 

produk kue 

Administrator 

berhasil 

menambah 

produk kue 

Berhasil 

7 Administrator 

melihat rincian 

pesanan 

Administrator melihat 

rincian pesanan 

Administrator 

berhasil melihat 

rincian pesanan 

Berhasil 
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