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Abstract 
E-commerce provides many benefits for small companies, SMEs and micro business in the field 
of marketing and sales. Yes Snack is a micro-business engaged in the manufacture of culinary 
services and serve snacks catering. The keys to success for micro-business is the availability of 
market, good service to customers and to anticipate customer needs. Taking these keys into 
account the authors implement a B2C eCommerce and analyze the growth of demand and 
compare it with the demand in previous months. The study on Yes Snack focuses on the 
implementation of E-commerce product catalog includes functions, ordering, and delivery as well 
as the analysis of demand growth. Implementation considered successful  as the web-based sales 
increased by 25% and supported by an increase in visitors of 209 in August 2014 and blackbox 
testing with acceptable results. 

 
 

Abstrak 
E-commerce  memberi banyak manfaat bagi perusahaan kecil, UMKM dan usaha mikro dalam 
bidang pemasaran serta penjualan. Yes Snack adalah  sebuah  usaha mikro yang bergerak di bidang  
jasa  kuliner  yang memproduksi  makanan  kecil dan melayani catering. Kunci keberhasilan usaha 
mikro adalah tersedianya pasar, pelayanan yang baik kepada pelanggan dan dapat mengantisipasi 
kebutuhan pelanggan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan tersebut penulis 
mengimplementasikan B2C berupa eCommerce dan menganalisa pertumbuhan permintaan dan 
membandingkannya dengan permintaan pada bulan-bulan sebelumnya. Penelitian pada Yes Snack 
berfokus pada implementasi E-commerce  meliputi fungsi katalog produk, pemesanan, dan 
pengiriman serta analisa pertumbuhan permintaan. Implementasi dinilai berhasil karena pengujian 
blackbox penjualan berbasis web meningkat sebesar 25% dan didukung oleh peningkatan 
pengunjung sebesar 290 pada Agustus 2014 dan pengujian blackbox dengan hasil diterima. 
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1. Pendahuluan 

 E-commerce  memberi banyak manfaat bagi perusahaan kecil, UMKM dan usaha 
mikro dalam bidang pemasaran serta penjualan. E-commerce  memiliki beberapa 
kelebihan, antara lain memperluas dan mengurangi biaya pemasaran, dapat meningkatkan 
pelayanan pelanggan. Meningkatkan akurasi pencatatan dan pengolahan data, 
mempermudah pemilik dalam melakukan analisa penjualan, dan mengetahui kebutuhan 
pelanggan, serta tren produk [1].  

 B2C E-commerce  adalah eCommerce antara perusahaan dan konsumen, termasuk 
pencarian informasi oleh pelanggan, pembelian barang fisik/ tangible (buku, elektronik, 
komputer dll) atau informasi(konten digital sperti software, ebook, hak akses, dll) dan 
pengiriman produk melalui jaringan elektronik. B2C E-commerce  menjadi model bisnis 
yang sangat efisien, dikarenakan dapat mengurangi hambatan biaya, contohnya biaya 
maintenance website jauh lebih murah daripada toko fisik dan memudahkan pelanggan 
memilih serta membandingkan produk [1]. 

Yes Snack adalah  salah satu  usaha yang bergerak di bidang  jasa  kuliner  yang 
memproduksi  makanan  kecil dan melayani catering. Usaha ini menggunakan sistem 
pemesanan dan pembayaran COD (Cash on delivery) dan pick-up.Yes Snack didirikan 
pada tahun 2008 oleh Ibu Dwi Handari. Dimulai dari usaha tanpa pegawai dari luar 
rumah/keluarga.  Karena usahanya terus berkembang sehingga harus merekrut tenaga dari 
luar sekarang  memiliki 5 orang pegawai. Sampai sekarang usaha rumahan Yes Snack 
memiliki cukup banyak pelanggan yang tersebar di kota Salatiga dan sekitarnya. Pemilik 
menginginkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, memiliki pelayanan yang cepat 
dan efisien serta dapat mengetahui dan mengukur tingkat permintaan pelanggannya. 

 Sementara ini pemasaran Yes Snack menggunakan gambar produk berupa katalog 
tercetak dan diedarkan pada relasi, strategi pemasaran ini tentu menjadi terbatas 
dibandingkan dengan strategi pemasaran menggunakan media internet yang telah 
dipergunakan banyak usaha kecil lainnya. Karena harga bahan baku pembuatan produk 
dapat berubah dengan cepat, pemasaran berupa katalog produk juga dinilai kurang efisien 
karena tidak kurang  dapat mencerminkan produk serta harga produk terbaru.  

 Pesanan produk pada Yes Snack dilayani via telepon yang kemudian dicatat dan 
dikelola menggunakan cara manual berupa kertas. Metode pencatatan ini seringkali 
menjadi masalah karena mempersulit dalam pencarian data serta lebih mudah hilang. Yes 
Snack juga telah menggunakan teknologi komputer untuk mendukung proses bisnisnya 
tetapi hanya terbatas pada pencatatan transaksi dan laporan keuangan dengan 
menggunakan software Ms Office. 

  Agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, maka perlu 
adanya pembatasan masalah, antara lain: Pertama: objek analisa adalah jumlah penjualan 
dari Agustus 2013 hingga Juli 2014 dengan data pendukung jumlah pengunjung pada 
tenggang waktu tersebut. Kedua: implementasi E-commerce  meliputi fungsi katalog 
produk, pemesanan, dan pengiriman. Ketiga: software yang digunakan untuk implementasi 
E-commerce  adalah WordPress dengan plugin WooCommerce yang berbasis PHP dan 
MySQL. 
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2. Tinjauan Pustaka 

 Definisi eCommerce menurut OECD Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD), 2002 adalah “Transaksi internet berupa penjualan atau pembelian 
barang atau jasa,  antar bisnis, rumah-tangga, individual, pemerintah, dan organisasi publik 
atau privat lainnya, yang berlangsung melalui internet. Barang atau jasa di pesan melalui 
jaringan tetapi pembayaran dan pengiriman dari barang atau jasa dapat dilakukan secara 
online atau offline” [2], model E-commerce  dan hubungannya dapat dilihat pada Gambar 1 

 

Gambar 1. Model-model Ecommerce 

 B2C ecommerce adalah eCommerce antara perusahaan dan konsumen, termasuk 
pencarian informasi oleh pelanggan, pembelian barang fisik/ tangible (buku, elektronik, 
komputer dll) atau informasi (konten digital sperti software, ebook, hak akses, dll) dan 
pengiriman produk melalui jaringan elektronik. B2C E-commerce  mengurangi biaya 
transaksi(khususnya biaya pencarian) dengan meningkatkan akses konsumen kepada 
informasi dan mengijinkan konsumen untuk mencari harga yang paling kompetitif untuk 
sebuah barang atau jasa. B2C eCommerce juga mengurangi hambatan-hambatan yang 
ditemui oleh para-pelaku bisnis karena biaya membuat dan memelihara website jauh lebih 
murah daripada membuat dan memelihara toko fisik. Dalam hal barang informasi, B2C 
eCommerce bahkan lebih menarik karena menghemat biaya dalam biaya tambahandari 
jaringan distribusi fisik (CD, DVD, dll). Selain itu, untuk negara-negara dengan 
pertumbuhan dan populasi internet yang besar, pengiriman barang informasi menjadi 
semakin mudah [1].  

 B2C eCommerce dibagi menjadi beberapa tipe, setiap tipe sangat berbeda dari yang 
lain, dan tidak bisa dibandingkan. Beberapa bisnis B2C menggunakan lebih dari satu cara 
untuk mencapai pasar yang berbeda antara lain: penjual langsung, perantara online, model 
berbasis iklan, model berbasis masyarakat, model fee- based [2]. 

 Penelitian terdahulu yang berjudul “Perancangan dan Pembuatan Website sebagai 
Aplikasi e–commerce pada AGNAS Handicraft Jogjakarta” meneliti ecommerce dan 
mengimplementasikannya sebagai sebuah system yang mensupport proses bisnis AGNAS 
Handicraft dalam bidang pemasaran, penjualan dan pembelian [3]. 

 Penelitian kedua berjudul ” Sistem Informasi Penjualan Berbasis E-commerce  
dengan PHP Dan MySql pada Euro Sport Madiun”. Peneliti sependapat dengan penelitian 
diatas bahwa E-commerce  dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan produk dan 
transaksi penjualan  untuk mencapai serta memperluas target pasar [4]. 
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 Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 yang berjudul “The Design and 
Implementation of An E-commerce  Site for Online Book Sales” peneliti berpendapat 
bahwa dalam dunia usaha toko online memberikan kesempatan baru bagi golongan usaha 
Business to Consumer dan memberikan kemudahan berbelanja khususnya untuk 
membandingkan produk bagi para pelanggan. Peneliti juga berpendapat bahwa desain situs 
E-commerce  juga sangat menentukan apakah pelanggan akan betah berbelanja pada suatu 
situs E-commerce  atau tidak [5]. 

3. Metodologi Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 
Metode kualitatif mempunyai beberapa tahapan yaitu tahap pengembangan sistem dan 
tahap pengumpulan data. Dalam tahap pengembangan system peneliti menggunakan 
metode prototyping, sedangkan dalam tahap pengumpulan data penulis menggunakan 
metode observasi dan wawancara. Objek penelitian adalah Yes Snack yang berlokasi di 
Salatiga. 
 
Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

 Metode yang digunakan dalam pengembangan software E-commerce   Yes Snack 
adalah Prototyping. Prototyping merupakan salah satu metode pengembangan perangat 
lunak yang banyak digunakan. Dengan metode prototyping ini pengembang dan pelanggan 
dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan system, metode prototyping 
digambarkan dengan Gambar 3 

 Kunci agar model prototype ini berhasil dengan baik adalah dengan mendefinisikan 
aturan-aturan main pada saat awal, yaitu pelanggan dan pengembang harus setuju bahwa 
prototype dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Prototype akan dihilangkan sebagian 
atau seluruhnya dan perangkat lunak aktual direkayasa dengan kualitas dan implementasi 
yang sudah ditentukan[6].  

 

 

 

Gambar 3 Tahapan Model Prototype 
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Tahapan-tahapan dalam Prototyping terdapat pada Gambar 3 antara lain: Pertama: 
pengumpulan kebutuhan. Pada tahap ini penulis melakukan wawancara dengan pemilik 
usaha Yes Snack dengan menggunakan daftar pertanyaan untuk mengetahui proses bisnis, 
tujuan yang akan dicapai, dan kebutuhan pemilik Yes Snack. Kedua: merancang 
prototyping, penulis merancang system E-commerce  dengan Use Case Diagram dan Class 
Diagram. Pengembangan prototype,sistem dibangun menggunakan CMS Wordpress 
sebagai  dan Woocommerce sebagai platform E-commerce. Ketiga: pengujian system, 
proses pada sistem yang telah dibangun kemudian diuji dengan metode pengujian blackbox 
untuk mengetahui apakah sistem telah memenuhi kebutuhan dan dapat mencapai tujuan. 
Pengguna mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang 
diharapkan . Untuk mengevaluasi system penulis menggunakan kuesioner singkat yang 
bertujuan untuk mengetahui pendapat pemesan yang menggunakan pemesanan online 
tentang kemudahan penggunaan website E-commerce.  

 
Perancangan Sistem Baru 

 Fungsi utama dari Sistem penjualan Berbasis website (E-commerce ) Menggunakan 
WooCommerce pada Yes Snack ini antara lain : 1.) Tentang Yes Snack. Berisi informasi 
tentang Yes Snack dan pemilik usaha.  2.)Cara Pembayaran. Cara melakukan pembayaran 
melalui rekening bank yang telah ditentukan. 3.)Cara Order. Berisi cara melakukan order 
produk dan metode pengiriman. 4.)Produk. Berisi tentang produk-produk Yes Snack. 
5.)Produk Spesial. Berisi tentang produk yang di diskon. 6.)Produk Baru. Berisi tentang 
produk-produk yang baru. 

 Pada toko Yes Snack akan dibuat sebuah Sistem informasi penjualan berbasis web 
(E-commerce ). Perancangan aplikasi ini dibangun bertujuan untuk memudahkan pemesan 
untuk mendapatkan informasi mengenai produk Yes Snack. Konsumen dapat melihat  
informasi mengenai Produk Yes Snack dengan baik dan jelas hanya dengan membuka  
website Yes Snack. 

 Perancangan aplikasi website Yes Snack dibangun dengan menggunakan Unified 
Modeling Language (UML) sebagai bahasa pemodelan. Pembangunan Yes Snack ini 
dilakukan dengan menggunakan tools utama sebagai berikut : 1.) WooCommerce sebagai 
platform eCommerce. 2.)MySQL sebagai Database Server. 3.)PHPMyAdmin sebagai tools 
untuk mengelola Database berbasis Web.  

 

Perancangan menu dari website Yes Snack digambarkan pada Gambar 4. Menu website terbagi 
menjadi 6 bagian besar yaitu Login, Metode Order, Manahemen Produk, Manajemen Kontak, 
Manajemen Menu dan Cara Pembayaran. 
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Gambar 4 Perancangan Menu 

 

Model  use  case  menjelaskan  mengenai  aktor-aktor  yang  terlibat  dengan perangkat 
lunak yang dibangun beserta proses-proses yang ada didalamnya. Diagram  use  case  dari  
website  Yes Snack  digambarkan pada Gambar 5. Diketahui bahwa terdapat 2 aktor dalam 
system, yaitu Admin dan User. Admin dapat melakukan login admin serta mengelola  seluruh 
content dan informasi yang akan ditampilkan pada halaman website Yes Snack, sedangkan 
actor User dapat melihat seluruh informasi yang ditampilkan pada halaman website, 
melakukan registrasi, login dan melakukan transaksi pembelian. 

 

 

Gambar 5 Use Case Diagram Website Yes Snack 
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Use case adalah urutan transaksi/proses yang dilakukan oleh sistem, dimana 
menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat/diamati oleh actor tertentu. U se case pada Gambar 5 
menunjukkan 2 aktor yaitu User dan Admin. Keterangan atau deskripsi User dijelaskan pada Tabel 
3.  

Tabel 1 Aktor Use Case 

No Use case Deskripsi 
 

1 
 

Login User 
Melakukan login, mengisi profil, melihat dan 
melakukan registrasi. 

 
2 

User Mengisi Profil data pribadi Mengisi data profil pribadi untuk informasi data 
agar dapat terlihat apabila dibutuhkan. 

 
3 

User Melakukan Transaksi 
Pembelian 

Melakukan Proses pilih produk dan melakukan 
Transaksi produk 

 

Aktor Admin dapat mengelola website Yes Snack dan melakukan fungsi CRUD(Create Read 
Update Delete) pada Manajemen Produk, Manajemen Kontak, Manajemen Order, Manajemen 
Menu dan Metode Pembayaran. Deskripsi dari proses-proses yang dilakukan oleh actor Admin 
dijelaskan pada Tabel 4.   

Tabel 2 Use Case Website Yes Snack 

No Use Case Deskripsi 

1 Login Admin 
Admin   harus   melakukan   Login   menggunakan 

Username dan Password. 

2 Metode Pembayaran Merupakan proses pengelolaan  pembayaran. 

3 Metode Order 
Merupakan pengelolaan untuk mengatur metode Order 
konsumen 

4 Manajemen Produk Merupakan proses pengelolaan produk 

5 Manajemen Kontak Merupakan proses informasi 

6 Manajemen Menu 
Merupakan  Proses  edit,  tambah,  hapus  menu dalam  
website 
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Activity diagram adalah salah satu cara untuk memodelkan event-event yang terjadi 
dalam suatu use case. Activity diagram dari Website Yes Snack digambarkan dengan 
Gambar 6.  
 

 
Gambar 6 Activity Diagram 

Class diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas 
yang ada dalam sistem perangkat lunak yang akan dikembangkan. Class Diagram 
menunjukkan hubungan antar class dalam sistem yang sedang dibangun dan bagaimana 
mereka saling berkolaborasi untuk mencapai suatu tujuan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Class Diagram 

 
Gambar 7 menggambarkan class diagram dari Website Yes Snack, berdasarkan class 

diagram pada gambar 7 dapat diketahui bahwa class Data Admin memiliki fungsi untuk 
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menampung data admin, sehingga terdapat fungsi Tambah Admin, Ubah Admin dan 
Hapus Admin. Data User memiliki fungsi untuk menampung data user, berfungsi 
layaknya Data Admin tetapi dapat melakukan fungsi CRUD pada Data User. 

 

Class Menu Login berfungsi sebagai data login baik Admin ataupun User, untuk admin 
data login akan diakses dari field UserName dan Password pada Data Admin, sedangkan 
untuk User dapat diakses dari field id_User dan Password pada Data User. Class menu 
utama berfungsi sebagai pengelola navigasi pada halaman website. Class Registrasi 
berfungsi untuk mencatat order yang dipesan oleh User. Class Produk List memiliki fungsi 
untuk menampilkan data produk. 
 
4. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan rangkaian analisa dan perancangan E-commerce  yang telah dibuat maka 
tahap selanjutnya adalah melakukan implementasi sesuai dengan perancangan dan 
melakukan analisa manfaat implementasi E-commerce  pada  penjualan. 

Halaman beranda yang berupa katalog produk diurutkan dari yang terbaru, terdapat 
kategori produk yang dapat dipilih pada sidebar sebelah kiri. Pembeli dapat dengan mudah 
memilih produk dan memasukkanya pada troli belanja dengan mengklik tombol 
“Masukkan Troli”. Pembeli dapat melihat daftar pesanan dengan mengklik link “Lihat 
Troli” seperti yang terdapat pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Katalog produk 

Halaman troli menampilkan barang yang akan dipesan dan telah dimasukkan ke 
dalam Troli. Pembeli dapat melihat subtotal pesanan, mengubah jumlah barang yang akan 
dipesan atau menghapus barang dari Troli seperti yang terlihat pada Gambar 9. Pembeli 
juga dapat memasukkan kupon promosi untuk mendapatkan potongan harga atau 
pengiriman gratis.  
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Gambar 9 Daftar order pada halaman troli 

Setelah selesai mengubah jumlah barang pembeli dan menmperbarui troli, pembeli 
dapat menghitung biaya pengiriman. Biaya pengiriman dihitung dengan memasukkan 
provinsi dan kodepos yang dituju seperti Gambar 10.  

 

Gambar 10 Penghitungan biaya pengiriman berdasarkan kodepos 

Setelah provinsi dan kodepos diinputkan maka pemesan dapat melihat sub total, dan 
memilih metode pengiriman yang sesuai dan menambahkan biaya pengiriman pada total 
pembelian seperti Gambar 11. 
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Gambar 11 Hasil perhitungan biaya dan pilihan metode shipping 

Setelah memilih metode pembelian pemesan perlu memasukkan data dalam form 
tagihan. Pemesan diminta untuk mengisi form identitas pembeli, alamat dan waktu 
pengiriman/pengambilan seperti pada Gambar 12.  

 

 
Gambar 12 Form Detil Tagihan pada halaman bayar 

Halaman tagihan menampilkan nomor pesanan, tanggal, total yang harus dibayar, 
serta rekening bank tujuan transfer. Pesanan akan diproses setelah verifikasi transfer dari 
pemesan diterima dan disetujui. 
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Gambar 13 Struk tagihan untuk pemesanan. 

 
Analisa Manfaat Implementasi 

 
Setelah tahap implementasi selesai maka penulis dapat menganalisa data penjualan 

melalui web maupun konvensional. Data yang akan dianalisa merupakan data penjualan 
pada bulan Agustus 2013 sampai Juli 2014. Data penjualan melalui web akan 
dibandingkan dengan total penjualan sehingga didapatkan persentase penjualan online 
yang menjadi hasil analisa pertumbuhan permintaan pada jangka waktu Agustus 2013 
hingga Juli 2014. Pemilik Yes Snack memiliki target dapat mencapai pertumbuhan 
permintaan melalui web sebesar 20% dari total penjualan. 
 

Tabel 3 Tabel Data Penjualan Yes Snack Agustus 2013 – Juli 2014 
 

Data Penjualan Yes Snack Agustus 2013 s/d Juli 2014 

Bulan Total Penjualan Penjualan Konv. Penjualan Web Persen Web 

Agst 13 1110000 1110000 0 0% 

Sept 13 1050000 1050000 0 0% 

Okt 13 1545000 1545000 0 0% 

Nov 13 1814500 1574500 240000 13% 

Des 13 4640000 3937500 702500 15% 

Jan 14 2725000 2250000 475000 17% 

Feb 14 1285000 1095000 190000 15% 

Mar 14 3000250 2510250 490000 16% 

Apr 14 2645000 2120000 525000 20% 

Mei 14 2917000 2413000 504000 17% 

Jun 14 1880000 1485000 395000 21% 

Jul 14 2107500 1575000 532500 25% 

 
Tabel 3 menunjukkan total penjualan, penjualan melalui web, penjualan 

konvensional dan persentase penjualan web dibandingkan total penjualan pada data 
penjualan Agustus 2013 hingga Juli 2014. Hasil analisa menunjukkan peningkatan 
penjualan menjelang dan sesudah bulan Desember, memang merupakan bulan puncak 
permintaaan dapat dotunjukkan oleh Grafik 1. 
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Grafik 1 Perbandingan persentase penjualan melalui web dan penjualan secara 

konvensional. 
 
 

 
Grafik 2 Grafik Garis Persentase Pertumbuhan Permintaan melalui web 

 
Grafik 2 memperlihatkan peningkatan penjualan melalui web hingga 25%, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa implementasi B2C E-commerce bermanfaat terhadap 
pertumbuhan permintaan. Hasil analisa ini telah memenuhi bahkan melampaui target 
peningkatan penjualan yang diharapkan pemilik Yes Snack sebesar 20%. 
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Grafik 3 Grafik Batang Pengunjung Website yessnack.web.id 

 
Hasil ini didukung juga dengan data jumlah pengunjung website yessnack.web.id 

pada 2013 dan 2014 yang penulis dapatkan dari pencatat statistik web default cPanel yaitu 
Awstat seperti yang terdapat pada Grafik 3 yang menunjukkan jumlah pengunjung atas 
implementasi e-commerce pada November 2013 terjadi peningkatan sebesar 109 
pengunjung,  dan Juli 2014 sebesar 290 pengunjung. 
 
Pengujian 

Pengujian merupakan bagian yang penting dalam siklus pengembangan 
perangkat lunak. Pengujian dilakukan untuk menjamin kualitas dan juga mengetahui 
kelemahan dari perangkat lunak. Pengujian terhadap program itu sendiri yang bertujuan 
agar program dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami gangguan atau error [5], dan 
memungkinkan untuk dilakukannya pengembangan sistem lebih lanjut. Pengujian 
perangkat lunak  ini menggunakan metode pengujian blackbox. Pengujian blackbox ini 
tidak perlu tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam sistem atau perangkat lunak, yang 
diuji adalah masukan serta keluarannya.  
 

Rencana pengujian yang akan dilakukan dengan menguji sistem. Pengujian website 
e-commerce Yes Snack menggunakan data uji berupa masukan dari customer, pemilik 
usaha dan admin. Tabel 4 menjelaskan rencana pengujian input/output website e-commerce 
Yes Snack. 
 

Tabel 4 Tabel Rencana Pengujian 
Kelas Pengujian Detail Pengujian Jenis Pengujian 

Login User dan Admin Verifikasi data login user 
dengan 
memasukkan username dan 
password oleh user dan admin. 

Blackbox 

Pengujian halaman katalog Proses memilih dan 
memasukkan item ke dalam 
troli. 

Blackbox 
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Pengujian halaman troli Proses mengubah item dalam 
troli dan menghitung biaya 
shipping. 

Blackbox 

Pengujian halaman tagihan Proses mengisi detail tagihan 
dan waktu pengiriman. 

Blackbox 

Pengujian halaman pesanan Proses mengubah status 
pesanan 

Blackbox 

 
Pengujian menggunakan metode blackbox selesai dilakukan sesuai rencana 

pengujian. Hasil pengujian yang didapatkan seperti yang terdapat pada Tabel 5. 
 

Tabel 5 Tabel Hasil Pengujian 
Kasus dan Hasil Uji Login User dan Admin (Data Normal) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
User name: 
YesSnack 
Password:  
Salatiga@2014 

Dapat masuk ke 
halaman admin / back-
end 

User name dan 
password sesuai 
dengan hak akses. 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Kasus dan Hasil Uji Login User dan Admin (Data Salah) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
User name: 
Dwi 
Password:  
Wiwik/22 

Tidak dapat login 
sebagai admin dan 
menampilkan pesan 
“Username atau 
Password yang 
dimasukan salah”. 

User name dan 
password tidak sesuai 
dengan hak akses. 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Kasus dan Hasil Uji Halaman Katalog (Data Normal) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Memilih salah satu 
kategori 

Halaman katalog 
menampilkan item 
sesuai kategori yang 
dipilih 

Halaman katalog dapat 
menampilkan item 
sesuai katgori yang 
dipilih 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Klik tombol 
Tambahkan  

Item ditambahkan ke 
dalam troli 

Tombol Tambahkan 
dapat berfungsi 
dengan baik. 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Kasus dan Hasil Uji Halaman Troli (Data Normal) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Mengubah jumlah 
pesanan. contoh: 
Jumlah Barang: 20 
 

Data yang dimasukkan 
dapat tampil dalam 
halaman troli 

Textbox dapat diisi 
dengan baik 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Klik “Update Cart” Jumlah barang yang 
dipesan dapat diubah 

Halaman troli dapat 
mengubah jumlah 
barang yang akan 
dipesan 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Klik tombol x didepan 
nama item 

Item dihapus dari troli Tombol “x” berfungsi 
dengan baik 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Input data lokasi 
Contoh: 
Negara: Indonesia 
Propinsi: Jawa Tengah 
Kodepos:50746 

Dapat menampilkan 
pilihan metode 
pengiriman yang 
sesuai dengan lokasi 
customer 

Pilihan metode 
pengiriman yang 
sesuai lokasi customer 
dapat ditampilkan  

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Kasus dan Hasil Uji Form Tagihan (Data Normal) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Form Tagihan 
Nama Depan : Yosua 
Nama Belakang : Wisnu 

Data yang dimasukkan 
dapat tampil dalam 
textbox tagihan 

Textbox dapat diisi 
dengan baik 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 
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Alamat: Tingkir Indah F55 
Kota/Kabupaten: Salatiga 
Provinsi: Jawa Tengah 
Kodepos: 50746 
Alamat Email: 
yosua.wisnu@gmail.com 
Nomor Telepon: 
085740707887 
Waktu 
Pengiriman/Pengambilan: 
02/10/2014 09:00 
Klik tombol Beli Dapat menyimpan 

form tagihan dan dapat 
melanjutkan ke 
halaman berikutnya 

Detail tagihan 
disimpan dan 
menampilkan halaman 
tagihan  

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Form Tagihan 
Nama Depan :  
Nama Belakang :  
Alamat:  
Kota/Kabupaten:  
Provinsi:  
Kodepos:  
Alamat Email:  
Nomor Telepon: 
Waktu 
Pengiriman/Pengambilan: 
 

Data yang dimasukkan 
tidak dapat disimpan 
dan akan 
menampilkan 

 Nama 
Depan harus diisi. 

 Nama 
Belakang harus diisi. 

 Alamat harus 
diisi. 

 Kota / 
Kabupaten harus diisi. 

 Provinsi haru
s diisi. 

 Kodepos haru
s diisi. 

 Email 
Address harus diisi. 

 Telp harus 
diisi. 
 

Textbox dapat diisi 
dengan baik 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Kasus dan Hasil Uji Halaman pesanan (Data Normal) 
Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
Mengubah  
Status pesanan. 
contoh: 
Mengubah  
Order Status:ditunda 
menjadi 
Order Status: diproses 
 

Dropdown box dapat 
berubah sesuai pilihan 
yang dipilih 

Dropdown berubah 
sesuai pilihan 

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

Klik tombol Save 
Order 

Dapat menyimpan 
data pesanan  

Data pesanan telah 
disimpan  

[x] Diterima 
[  ] Ditolak 

 
Berdasarkan hasil pengujian blackbox terhadap website e-commerce Yes Snack 

menunjukkan bahwa perangkat lunak ini dapat digunakan dengan baik karena semua 
pokok pengujian dinilai diterima.  Dari semua yang telah dilakukan dalam pengujian ini 
diharapkan dapat mewakili pengujian fungsi yang lain dalam website e-commerce Yes 
Snack. 
 



17 
 

5. Simpulan 

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi e-commerce pada Yes Snack adalah: 
Implementasi e-commerce yang dibuat merupakan sistem pendukung untuk meningkatkan 
pelayanan sehingga dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Website e-commerce menjadi 
media pemasaran yang lebih baik daripada media cetak karena dapat menekan biaya 
pemasaran, cepat diperbaharui dan lebih mudah disebarkan melalui media sosial. Peran 
website e-commerce sebagai media pemasaran yang efektif pun terpenuhi dengan semakin 
bertambahnya pengunjung yessnack.web.id dari bulan Juli 2013 sebesar 0 hingga bulan 
Agustus 2014 sebesar 290 pengunjung.  Sistem terbukti dapat meningkatkan akurasi 
pencatatan dan pengolahan data karena data tersimpan secara terstruktur, mudah dicari dan 
di-backup secara periodik. Dengan melihat data order dan stok barang pemilik dapat 
mengetahui kebutuhan pelanggan, serta tren produk dengan lebih mudah. Sistem katalog 
mempermudah pemesan dalam memilih produk yang akan dipesan karena pemesan dapat 
memilih kategori, rentang harga dan rasa yang diinginkan. Implementasi terbukti berhasil 
meningkatkan pertumbuhan permintaan dan penjualan serta dapat memenuhi target 
peningkatan penjualan yang ditetapkan oleh pemilik sebesar 20%. Pengujian dengan 
menggunakan metode blackbox pada website e-commerce Yes Snack dinilai berhasil 
dengan hasil diterima. 
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