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ABSTRAC
In conduct the sale of agriculture products for the commodities of paddy, there are many factors that
affect production. Such as, the difficulty of finding grain because of the climate in Indonesia is uncertain and
high costs of planting that must be paid by farmers, high production costs, and the difficulty of selling the
products. These factors are causing problems for Karawang’s farmers and company producing rice.
Therfore, e-commerce information system created aims to increase farmers’s income and help company
producting rice sells their production. The method used in e-commerce information system is B2C (Business
to Customer).
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1. PENDAHULUAN
Sumber daya alam yang melimpah berupa
barang tambang dan hasil pertanian menjadikan
Indonesia sebagai negara yang kaya di Asia
Tenggara. Ungkapan tersebut berbanding terbalik
dengan kenyataan, karena perbandingan antara
sumber daya alam dengan sumber daya manusia
sangatlah tidak sepadan.
Hasil pertanian yang menjadi sumber
pangan di Indonesia adalah padi. Karena padi
merupakan bahan makanan pokok bagi sebagian
besar masyarakat Indonesia. Padi menghasilkan
beras yang banyak mengandung gizi dan penguat
bagi tubuh manusia, sebab didalamnya
terkandung bahan makanan yang mudah diolah
menjadi energy (Karbohidrat). Oleh karena itu,
padi sering disebut sebagai makanan energy.
Selain itu, penggunaan internet sebagai
hasil dari kecanggihan teknologi informasi
merupakan factor pendukung penting yang harus
diketahui oleh setiap organisasi. Internet sangat
menguntungkan jika digunakan secara tepat.
Dengan fasilitas internet kita dapat berkomunikasi
dan mempublikasikan semua hal yang
diperuntukkan sebagai informasi bagi semua
elemen masyarakat maupun pribadi dengan biaya
yang sangat terjangkau.
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2. TUJUAN
Tujuan penelitian ini adalah merancang dan
menganalisis sistem penjualan secara online (ECommerce) hasil padi yaitu beras petani
Karawang agar dapat dikenal luas oleh
masyarakat, yang semula hasil padi dijual
langsung ke konsumen tetap pada saat panen dan
harga panen padi atau beras sudah ditentukan
pada saat panen oleh pelanggan, sehingga
sebagian besar petani mengalami kerugian dari
praktek tersebut.

3. MANFAAT
Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini
adalah memudahkan dan mempercepat proses jual
beli dari pelanggan umum ke petani secara online.

4. METODE PENELITIAN
A. Metode analisis terdiri dari:
a.
Observasi
Pengamatan langsung terhadap kegiatan
yang terjadi pada kelompok tani di
Karawang.
b.
Interviewing (Wawancara)
Melakukan tanya jawab dengan petani
yang berada di lingkungan BUMP PT
PENPRO.
c.
Research (Studi pustaka)
Dengan metode studi pustaka, penulis
mendapatkan sumber informasi dan data
dari buku serta makalah yang berhubungan
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dengan studi literature yang berkaitan
dengan perancangan sistem informasi ecommerce.
B. Metode perancangan
Pada tahapan ini dilakukan perancangan system
dengan menggunakan analisa desain berbasis
object dengan UML (Unified modeling
Language)

5.

RUANG LINGKUP

Dalam penulisan ini, penulis membatasi
permasalahan hanya pada lingkup pemasaran
hasil padi yang ditampilkan dalam web sampai
dengan transaksi penjualan.

6.

Gambar 1 Proses Bisnis Secara Manual

LANDASAN TEORI

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari
prosedur-prosedur yang saling berhubungan,
berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu
kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran
yang tertentu. [3]
Informasi adalah data yang diolah menjadi
bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi
yang menerimanya. [3]
Sumber dari informasi adalah data. Data
adalah fakta atau kenyataan yang menggambarkan
suatu kejadian-kejadian. Oleh karena itu, data
memiliki bentuk yang masih mentah dan belum
dapat menceritakan banyak hal, sehingga
diperlukan tahap pemrosesan lebih lanjut.
Kualitas dari suatu informasi harus
memiliki 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat
pada waktunya, dan relevan. [3]
Maka, sistem informasi adalah suatu sistem
di dalam suatu organisasi yang mempertemukan
kebutuhan
pengolahan
transaksi
harian,
mendukung operasi, bersifat manajerial dan
kegiatan strategis dari suatu organisasi dan
menyediakan pihak luar tertentu dengan laporanlaporan yang diperlukan. [3]
A.
E-commerce
E-commerce
adalah
penggunaan
komunikasi elektronik dan teknologi pengolahan
informasi digital dalam transaksi bisnis untuk
membuat, memodifikasi, dan mendefinisikan
kembali hubungan dengan menciptakan nilai
antara organisasi dan individu atau perseorangan.
[1]

Perbedaan umum antara proses bisnis
secara manual dengan menggunakan e-commerce
dapat digambarkan pada gambar di bawah ini. [6]

Gambar 2 Proses Bisnis dengan E-commerce
Dengan melihat ke dua gambar di atas,
perbedaan antara proses bisnis secara manual
dengan
penggunaan
e-commerce
sangat
signifikan. Pada proses bisnis dengan e-commerce
terjadi efisiensi pada penggunaan fax, pencetakan
dokumen, entry ulang dokumen, dan biaya kurir.
Efisiensi tersebut menunjukkan pengurangan
biaya dan waktu atau kecepatan proses. Kualitas
transfer pun lebih baik, karena tidak dilakukan
entry ulang yang memungkinkan terjadinya
kesalahan manusia (human error).
B2C (Business to Customer) merupakan
salah satu jenis e-commerce. Tidak hanya B2C,
masih terdapat 3 jenis e-commerce lainnya yaitu
B2B, C2C, dan G2C yang masing-masing
memiliki makna dan karakteristik berbeda.
B2C adalah bentuk jual beli produk yang
melibatkan perusahaan penjual dan konsumen
akhir yang dilakukan secara elektronis. [4]
Karakteristik dari B2C adalah:
1. Terbuka untuk umum, dimana informasi
disebarkan secara umum pula
2. Pelayanan yang diberikan bersifat umum
sehingga mekanisme dapat digunakan oleh
banyak orang
3. Pelayanan yang diberikan adalah berdasarkan
permintaan konsumen

7.

ANALISA SISTEM BERJALAN

BUMP PT PENPRO menaungi 7
kelompok tani dengan total jumlah anggota
kurang lebih 450 orang anggota. Salah satunya
adalah kelompok tani Dewi Asih yang bertempat
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di desa Dukuh Karya dan dipimpin oleh Bapak H.
Muhammad Yusup dengan beranggotakan 52
orang petani. Masing-masing anggota memiliki
status kepemilikan yang berbeda diantaranya
pemilik penggarap, pemilik, dan penggarap.
Kelompok tani Dewi Asih bergabung dengan
BUMP PT PENPRO sejak tahun 2009.
Pembagian areanya berdasarkan kebutuhan
masing-masing anggota dan kepemilikan.
Kelompok tani Dewi Asih mengelola area
pertanian seluas 40 hektare. Area persawahan
kelompok tani Dewi Asih dalam 1 tahun memiliki
2 kali musim panen dan menghasilkan 5 ton per 1
hektare pertanian per 1 kali musim panen. Hasil
panen tersebut akan dibeli oleh BUMP PT
PENPRO yang nantinya akan diproses menjadi
beras. Beras-beras tersebut akan dipasarkan di
daerah Karawang hingga Jakarta.

8.

PROSEDUR SISTEMBERJALAN

a.

Proses pemesanan
Pelanggan melakukan pemesanan hasil
padi melalui telepon atau sms (short message
service) kepada staff administrasi pemasaran off
farm. Staff administrasi pemasaran off farm
memberikan informasi dan konfirmasi pemesanan
kepada manajemen. Staff administrasi pemasaran
off farm kemudian mengecek persediaan di
gudang. Jika persediaan mencukupi untuk
memenuhi pesanan, maka staff administrasi
pemasaran off farm memberikan konfirmasi
persediaan di gudang kepada manajemen untuk
disetujui. Namun jika persediaan tidak
mencukupi, staff administasi pemasaran off farm
memberikan konfirmasi kepada pelanggan bahwa
persediaan tidak mencukupi untuk memenuhi
pesanan. Dan pelanggan berhak untuk
membatalkan pesanan.
a.

b.
Proses pengiriman barang pesanan
Dalam proses pengiriman barang pesanan, staff
administrasi pemasaran off farm membuat surat
jalan dan faktur untuk diberikan kepada bagian
pengiriman. Jika seluruh dokumen telah lengkap,
maka bagian pengiriman siap untuk mengirimkan
pesanan kepada pelanggan. Sesampainya di
tempat tujuan, bagian pengiriman memberikan
surat jalan dan faktur yang dibawanya. Pelanggan
kemudian mengecek barang yang telah mereka
pesan berdasarkan faktur dan surat jalan. Jika
semuanya
sesuai,
maka
pelanggan
menandatangani surat jalan dan faktur yang
membuktikan bahwa barang pesanan telah
diteima. Setelah ditandatangani oleh penerima,
maka surat jalan dan faktur asli diberikan kepada
bagian pengiriman yang kemudian akan
diteruskan kepada staff administrasi pemasaran
off farm untuk diarsipkan.
b.
Activity diagram proses pengiriman barang
pesanan

Activity diagram proses pemesanan
Gambar 4 Activity Diagram Proses
Pengiriman Barang Pesanan

Gambar 3 Activity Diagram Proses Pemesanan
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c.
Proses pembayaran
Pelanggan yang telah menerima barang pesanan
dapat melakukan proses pembayaran. Proses
pembayaran dilakukan dengan men-transfer uang
dengan jumlah pembelian atau membayar tunai.
Tidak hanya men-transfer sejumlah uang,
pelanggan
juga
memberikan
informasi
pembayaran kepada staff keuangan. Setelah
menerima informasi tersebut, staff keuangan
mengecek status pembayaran tersebut. Jika
nominal yang dibayarkan sesuai dengan jumlah
faktur atau dibayar lunas, maka staff keuangan
membuatkan kwitansi lunas. Namun jika masih
ada pembayaran yang ditangguhkan, maka staff
keuangan membuatkan kwitansi sementara
dengan mencantumkan sisa pembayaran. Salah
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satu dari dokumen tersebut diberikan kepada
pelanggan

c.

a.

Use case diagram produk

Activity diagram proses pembayaran

Gambar 7 Use Case Diagram Produk
Nama
: proses produk
Actor
: member, admin
Deskripsi : member masuk ke halaman
produk lalu melihat dan memilih produk
yang diinginkan ke dalam cart. Setelah itu,
admin akan memproses daftar cart yang
dimiliki member.
Nama use case
:
<< include >>
data barang, data produk
<< include >>
data cart << extend >> tambah ke dalam
cart
b. Use case diagram order
Gambar 5 Activity Diagram Proses
Pembayaran
d.

Proses pembuatan laporan
Proses terakhir dalam sistem penjualan
pada umumnya adalah pembuatan laporan
penjualan secara berkala yang dibuat oleh staff
administrasi pemasaran off farm berdasarkan data
penjualan selama 1 bulan yang kemudian
diserahkan kepada manager keuangan.
d.

Activity diagram proses pembuatan laporan

Gambar 6 Activity Diagram Proses Pembuatan
Laporan
1.

Gambar 8 Use Case Diagram Order
Nama
: proses order
Actor
: karyawn, admin
Deskripsi
: karyawan masuk ke
halaman order. Setelah itu karyawan dapat
melihat detail, menginput data pembayaran
dan pengiriman order.
Nama use case : << include >> data
member, data order, data barang
<<
extend >> pembayaran, pengiriman

Use case diagram
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2.

Package Diagram

Web E-Commerce padi

Gambar 9 Package Diagram
Deskripsi : diagram di atas menggambarkan
pengelompokkan elemen-elemen yang terdapat
dalam system informasi e-commerce ini.
ERD (Entity Relationship Diagram)
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ERD

(Entity

Diagram)

Relationship

HASIL PENELITIAN

Setelah perancangan dan pembuatan E-Commerce
hasil padi petani Karawang dibuat, maka langkah
selanjutnya adalah penerapan aplikasi tersebut
terhadap objek penelitian, yaitu dalam hal ini
petani – petani yang ingin mengaplikasikan ecommerce penjualan ini yang ingin mencari
Informasi yang dibutuhkan:
Menetapkan item – item kuesioner yang nantinya
dijadikan sebagai parameter penilaian penelitian,
a. Observasi lapangan untuk menetukan
tempat yang akan dijadikan sebagai
penelitian.
b. Melakukan survey awal terhadap 10
reponden petani melalui pengisian
kuesioner
c. Penerapan web e-commerce hasil padi
sebagai alat Bantu Informasi penjualan
alternative
d. Melakukan survai untuk mendapatkan
data melalui pengisian kuesioner oleh
para petani.
e. Melakukan analisa hasil pengukuran
penelitian.
Pada saat peneliti melakukan riset menggunakan
media kuesioner untuk mengetahui apakah
penelitian ini bermanfaat atau diinginkan oleh
para petani dengan jumlah 10 responden dengan 5
pertanyaan yang berkaitan langsung dengan

Proceedings SNIT 2011: Hal. A-42

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2011

penelitian. Hasil pengamatan penggunaan web ecommerce hasil padi sebagai berikut:
Tabel 1. Tabel Skor Pertanyaan
Skor Pertanyaan
Responden

1

2

3

4

5

Skor
Total

1

3

4

3

4

2

16

2

3

4

4

2

3

16

3

4

3

2

4

3

16

4

3

4

3

4

2

16

5

4

2

4

3

4

17

6

3

4

3

4

4

18

7

4

4

4

4

4

20

8

2

3

4

3

4

16

9

3

3

3

4

2

15

10

4

4

2

4

3

17

Jumlah

33

35

32

36

31

167

Dari hasil analisis didapat nilai korelasi antara skor
item dengan skor total. Nilai ini dibandingkan
dengan nilai r tabel pada signifikan 0,05 dengan uji
2 sisi dan jumlah data responden (n) = 10, maka
didapat r tabel sebesar 0,47.

Hasil kuesioner tersebut diolah dengan
menggunakan SPSS metode Bivariate Pearson
(korelasi produk momenn pearson) adalah analisis
dengan cara mengorelasi masing – masing skor
item dengan skor total. Hasil pengujian
berdasarkan isian responden sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi
untuk item 3, 4, 5 memiliki nilai item lebih dari
0,47 dan dapat disimpulkan bahwa butir
pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan
riset tersebut signifikan dengan perincian sebagai
berikut

:
Tabel 1. Tabel Pertanyaan

No

1

2

3

4

5

Pertanyaan
Kemandirian
Apakah anda setuju, penggunaan web ecommerce hasil padi dapat meningkatkan
penjualan beras petani kepada konsumen
Kecepatan
Apakah anda setuju bahwa adanya Web ecommerce hasil padi mempercepat proses
pencarian harga beras, informasi bibit dan
kemudahan pembayaran secara cepat dan
efesien
Kemudahan
Apakah anda setuju, bila penggunaan
internet
web
e-commerce
padi
memudahkan dalam proses pencarian
informasi penjualan harga beras saat ini
Kegunaan
Apakah anda setuju web e-commerce
hasil padi dapat dijadikan alternatif
pengganti metode penjualan secara
manual
Motivasi
Apakah anda setuju dengan adanya web ecommerce hasil padi dapat memotivasi
para petani untuk memanfaatkan teknologi
informasi yang sedang berkembang saat
ini

Hasil
SPSS

0,337

-0,207

0,367

0,207

0,637
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10.

KESIMPULAN

Penerapan system penjualan secara modern
bertujuan untuk mengubah pemasaran dan
penjualan yang sebelumnya menggunakan cara
tradisional menjadi konvensional, sehingga
memberikan kelancaran bisnis usaha penjualan.
Penyampaian informasi dan peluang
mempromosikan produk yang ditawarkan oleh
Para petani yang berada di daerah Karawang
menjadi lebih luas lagi, karena internet tidak
mengenal batas wilayah, usia, profesi, dan waktu.
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