
ABSTRAK 

 

Di bidang ekonomi, internet telah melahirkan budaya baru dalam kehidupan manusia 

sehari-hari, yaitu e-commerce. Orang dapat melakukan kegiatan bisnis di mana saja dan kapan 

saja. Feral Industry adalah nama usaha dagang pakaian serta nama merek dagang dalam label 

konveksi dan merk produk. Dalam proses penjualan produk, ketersediaan produk dan laporan 

penjualan produk Feral Industry masih dilakukan dengan cara tradisional atau manual. 

Sehingga pembuatan sistem informasi berbasis web dapat digunakan sebagai solusi atas 

masalah proses penjualan produk, ketersediaan produk dan laporan penjualan produk. Ini dapat 

meningkatkan produktivitas dan layanan dan mempromosikan produk Feral Industry ke pasar 

yang luas, kemudian pemilik dapat menerima, menanggapi, dan memeriksa pesanan di mana 

saja dan kapan saja melalui sistem informasi berbasis web. 

Kata kunci : Sistem Informasi, Industri Feral, E-Commerce, Laporan, Periksa Pesanan. 
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Abstract- In the field of economy, the internet has given birth 

to a new culture in everyday human life, that is e-commerce. 

People can conduct business activities anywhere and 

anytime. Feral industry is a clothing trade as well as 

trademark name in the field of production and product sales. 

In the process of product sales, product availability and sales 

reports of products, Feral industry are still done in a 

traditional or manual way. So making a web-based 

information system can be used as a solution to the problem 

of product sales process, product availability and product 

sales report. It can be to improve productivity and service 

and promote Feral industry products to the broad market, 

then owner can receive, respond to and check orders 

anywhere and anytime through a web-based information 

system. 

 

Key words: Information System, Feral Industry, E-

Commerce, Reports, Check Orders. 

I. PENDAHULUAN 

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi 

di dunia dan tingginya kebutuhan pada hampir semua aspek 

kehidupan manusia maka teknologi informasi sangat 

berperan sangat penting dalam kemudahan mencari 

informasi yang diinginkan, mengurangi waktu dan biaya 

saat mencari informasi, meminimalisir kesalahan informasi 

yang disebabkan kelalaian manusia dan mempunyai 

pengaruh khususnya dalam aspek mengolah data, aspek 

promosi produk, dan aspek pelayanan konsumen. 

Kebutuhan tersebut menghadirkan adanya internet yang 

dianggap sebagai dunia baru atau dunia maya. Saat ini 

hampir semua orang di seluruh dunia mengenal kegunaan 

internet sebagai tempat perpindahan informasi dari jaringan 

komputer yang saling terhubung. Jutaan informasi bisa 

diperoleh mulai dari informasi negara, budaya tiap negara, 

pasar dan sebagainya. Di bidang perekonomian internet 

telah melahirkan budaya baru pada kehidupan sehari-hari 

manusia yaitu e-commerce. Orang dapat melakukan 

kegiatan bisnis di manapun dan kapanpun. Dengan adanya 

budaya baru ini perkembangan ekonomi dunia dapat 

meningkat tajam yang disebabkan oleh kemudahan akses 

berbagai informasi untuk berinvestasi atau re-investasi 

dalam hal aspek produktivitas 

Feral industry merupakan usaha dagang sekaligus 

nama merk dagang produk sendiri dalam bidang produksi 

dan penjualan produk pakaian seperti trucker hat, beanie 

hat, snapback, t-shirt, longsleeve, raglan, sweater hoodie, 

zip hoodie, varsity, jeans jacket, cargo pant, chino pant, 

slayer, sticker. Pada proses penjualan produk, ketersediaan 

produk dan laporan hasil penjualan produk masih 

dilakukan dengan cara tradisional : penjual masih bertemu 

dengan pembeli, mengecek catatan stok barang, mencatat 

total pembayaran, memberi nomor pengiriman, bertemu 

dengan pelanggan yang komplain, dan mencatat total 

produk yang terjual. Di saat pelanggan ingin melihat 

koleksi produk, pemilik atau penjual harus mengecek 

kembali catatan di gudang penyimpanan atau catatan 

pribadi. Proses penjualan belum mempunyai database yang 

terintegrasi sehingga laporan penjualan masih berupa 

lembaran arsip atau kumpulan kwitansi. Selain itu iklan 

produk masih dilakukan dari mulut ke mulut dan hanya di-

posting di social media facebook serta melakukan 

konsinyasi dengan toko distro Lovely Sunday, Dignified 

dan Nice To Meet You. Akibatnya produk masih kurang 

dikenal, kurang efektif dalam pengembangan branding 

image, kewalahan saat mengawasi ketersediaan produk, 

penjualan kurang maksimal dan produk lama terjual. Usaha 

dagang Feral industry dari awal dibangun menyediakan 

pakaian yang dapat dipesan sesuai ukuran pakaian 

pelanggan sendiri, namun kendala saat ini adalah 

komunikasi antar penjual dengan pelanggan yang 

menginginkan ukuran tertentu. 

Masalah pada proses penjualan produk, ketersediaan 

produk dan laporan hasil penjualan produk disebabkan 

karena belum mempunyai sistem informasi yang 

mendukung proses-proses tersebut sehingga pelayanan dan 

produktivitas usaha dagang tidak berjalan lancar. 

Pemanfaatan teknologi informasi berupa sistem informasi 

dapat digunakan sebagai solusi permasalahan proses 

penjualan produk, ketersediaan produk dan laporan hasil 

penjualan produk serta pemanfaatan teknologi internet 

yang sangat berguna untuk memperkenalkan dan 

mempromosikan produk yang ada pada distro Feral 

industry untuk meningkatkan hasil penjualan di pasar 

dalam negeri maupun luar negeri. 

 Berdasarkan masalah-masalah yang ada pada 

distro Feral industry, untuk meningkatkan produktivitas 

dan pelayanan serta mempromosikan produk barang 

kepada pasar yang luas diperlukan adanya sistem informasi 

online dengan memanfaatkan metode waterfall juga 

menggunakan framework Code Igniter dan bahasa 

pemrograman web HTML dan PHP 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian terkait sistem informasi yang menerapkan e-

commerce cukup banyak, tetapi rata-rata belum adanya 

fitur admin yang memadai.  

Penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan 

Arloji Berbasis Web pada CV. SINAR TERANG 

SEMARANG”, digunakan model waterfall dan 

pendekatan analisis menggunakan metode analisis 

terstruktur menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dengan database MySQL sebagai penyimpan data. Dari 

hasil pengujian sistem diperoleh kesimpulan bahwa sistem 

informasi penjualan arloji berbasis web pada CV. Sinar 

Terang – Semarang, dapat memberikan informasi produk 

arloji dan mempermudah proses transaksi penjualan arloji 
[1]. 

Penelitian yang berjudul “Sistem Informasi Penjualan 

Barang Pada CV. SURYA AQUASCAPE Berbasis Web”, 

digunakan metode web engineering dan script HTML 

dengan database MySQL sebagai pengelola data-data 

yang tersimpan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

memberikan akses informasi kontak serta alamat toko 

kepada para pelanggan dan menampilkan informasi yang 

jelas, lengkap dan menarik mengenai informasi produk 

yang ditawarkan sekaligus sebagai media promosi kepada 

pelanggan [2]. 

Dan penelitian yang berjudul “Sistem Informasi 

Penjualan Kaos Berbasis Web Pada Distro SICKNESS 

Berbasis E-Commerce” yang menggunakan model 

Waterfall dan metode analisis terstruktur menggunakan 

script HTML dan database MySQL sebagai penyimpan 

data. Kesimpulan dari penelitian ini memudahkan 

pelanggan mendapatkan informasi yang up to date 

mengenai produk-produk distro SICKNESS tanpa harus 

datang ke toko [3]. 

III. METODE PENELITIAN 

A. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

1) Observasi atau pengamatan. Mengamati keadaan 

sekarang di lapangan yang kebanyakan pelaku usaha 

khususnya usaha pakaian menggunakan transaksi jual 

beli jarak jauh atau online shopping. Mempunyai fitur 

review membuat calon pelanggan dapat melihat 

testimonial dari pelanggan yang pernah berbelanja. 

Pada distro Feral industry sendiri masih mengandalkan 

transaksi bertatap muka antar pembeli. 

2) Wawancara. Menemui dan mewawancarai pemilik 

usaha distro Feral industry mengumpulkan informasi 

dari awal mula membangun usaha sampai masalah-

masalah yang timbul saat ini. 

3) Studi literatur. Mempelajari praktik e-commerce pada 

usaha pakaian, mencari referensi tentang desain pakaian 

dan mempelajari bahasa pemrograman HTML, PHP, 

CSS, Javascript 

 

B. Metode Pengembangan Sistem 

 
Gambar 1. Waterfall 

Gambar 1 dijabarkan sebagai berikut : 

1) Analisa sistem. Sistem yang sedang berjalan pada distro 

Feral ind. masih manual dan memiliki proses yang 

cukup lama untuk melayani para pelanggan. Hasil 

analisa sistem penjualan yang sudah ada pada distro 

Feral ind. sebagai berikut : 

a) Sistem penjualan yang sudah ada belum terintregasi 

dengan komputer. 

b) Sistem penjualan yang sudah ada masih mengandalkan 

catatan pribadi. 

c) Terdapat kesulitan dalam mengelola pesanan masuk. 

d) Kerepotan saat mempromosikan barang sekaligus 

mengirim barang 

Dari data hasil Analisa sistem yang sudah ada, maka 

sistem yang akan dibuat akan sebagai berikut : 

a) Sistem akan berfungsi sebagai media penjualan produk 

distro Feral ind. secara online menampilkan produk 

lengkap dengan informasi produk, harga dan 

ketersediaan ukuran produk. 

b) Sistem akan berfungsi mengelola data-data seputar 

distro Feral ind. secara online/website dimanapun dan 

kapanpun melalui halaman admin. 

c) Sistem akan berfungsi mengirimkan data konfirmasi 

pembayaran kepada admin dari pelanggan melalui 

halaman payment. 

d) Sistem akan menyediakan media untuk pelanggan 

mendesain kaos langsung pada sistem tanpa perlu 

install aplikasi dan sistem dapat menerima orderan hasil 

desain pelanggan. 

e) Sistem akan bermanfaat untuk pelanggan mencari 

informasi produk dan promosi Feral ind. yang sedang 

berlangsung. 

f) Sistem akan membantu pelanggan untuk menghubungi 

customer service dari pihak Feral ind. dan dapat 

mengetahui letak toko-toko yang resmi menjual produk 

Feral Ind. melalui iframe google maps di halaman find 

us.  

 

C. Desain 
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Gambar 2. Use Case Diagram 

Pada Gambar 2 merupakan use case diagram yang 

menggambarkan apa saja fungsi dari admin dan 

pelanggan. Bagian admin dapat login admin, mengelola 

data inventori, mengelola member, mengelola data 

kategori, mengelola data berita, mengelola data sale, 

melihat produk, melihat berita dan logout. Admin yang 

mengoperasikan sistem hanya satu user yang bertugas 

menambahkan informasi serta gambar produk nantinya, 

juga dapat menambahkan kategori produk dan jenis sale 

atau potongan harga. Admin juga dapat menambahkan, 

mengubah dan menghapus berita yang bersifat informasi 

tentang promo-promo yang sedang berlangsung di Feral 

Indusrty. Terakhir admin dapat menghapus akun 

pelanggan yang dianggap menyalahi aturan dan syarat 

yang berlaku. 

Sedangkan pada bagian pelanggan dapat daftar atau 

login, memesan produk, melihat produk, melihat berita, 

mengelola data akun, melakukan kegiatan desain dan 

memasukan data pembayaran. Pelanggan akan diwajibkan 

untuk mendaftarkan diri sebelum proses akhir belanja pada 

sistem ini, jika sudah memiliki akun dan melakukan login, 

pelanggan mendapatkan e-mail yang berisi total tagihan 

dan informasi detail barang belanja serta informasi alamat 

akun pelanggan. Setelah pelanggan melunasi tagihan 

belanja, pelanggan wajib melakukan konfirmasi pelunasan 

melalui halaman konfirmasi atau menghubungi kontak 

customer service dari Feral Industry. Admin akan 

memproses dan mengirimi no resi pengiriman ke e-mail 

akun pelanggan jika sudah menerima konfirmasi 

pelunasan dan verifikasi keuangan. Terakhir pelanggan 

dapat memesan produk tertentu dengan desain sendiri, 

desain tersebut akan dilihat dan dicek oleh admin apabila 

desain tersebut tidak bertentangan dengan syarat dan 

aturan Feral Industry, maka pelanggan akan dikirim total 

tagihan ke e-mail akun pelanggan. 

 

 

Gambar 3. Entity Relationship Diagram 

Pada Gambar 3 merupakan bentuk perancangan basis 

data relasional yang mendeskripsikan hubungan antara 

database dari sistem informasi penjualan produk distro 

Feral ind. terdapat delapan entitas yaitu : kategori, 

inventori, sale, berita, keranjang, akun, konfirmasi dan 

size. Hubungan antar entitas terdiri dari one to one dan one 

to many. Dimana pada hubungan one to one terdapat pada 

entitas keranjang ke akun dan entitas keranjang ke 

konfirmasi, sedangkan pada hubungan one to many 

terdapat pada entitas kategori ke inventori, entitas sale ke 

inventori, entitas inventori ke size dan entitas keranjang ke 

inventori. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

D. Implementasi 

 
Gambar 4. Interface Home 

 

Pada Gambar 4 merupakan Interface home 

menampilkan 6 produk Feral Ind. terbaru juga 6 judul 

berita yang terbaru dan slider headline serta tersedia footer 

berisikan kategori dan social media resmi Feral Ind. 

 

 
Gambar 5. Interface Dashboard Admin 

Pada Gambar nomor 5 menampilkan jumlah produk 

yang laku, jumlah stok produk yang tersisa dan jumlah 

pelanggan yang terdaftar lalu terdapat 3 tombol yaitu sold 

reports, stock reports dan member reports untuk 

menampilkan rincian laporan dari produk yang laku, 

produk yang tersisa dan pelanggan yang terdaftar. 

 

 
Gambar 6. Interface Sold Report 

 

Pada Gambar 6 menampilkan rincian laporan produk 

yang sudah laku atau kondisi barang yang sudah dilunasi 

dan terdapat tombol untuk keperluan menyimpan data 

laporan maupun mencetak data laporan 

 
Gambar 7. Interface Status 

 

Pada Gambar 7 menampilkan data konfirmasi 

pembayaran yang diinputkan oleh member yang terdaftar 

guna untuk admin proses selanjutnya diubah atau dihapus. 
 

 
Gambar 8. Interface Add Data Inventory 

 

Pada Gambar 8 menampilkan proses penambahan data 

stok produk Feral ind. dalam database agar dapat 

ditayangkan kepada user atau pelanggan. Terdapat kolom 
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kategori yang bisa ditambah sesuai kategori yang sudah 

ditambahkan sebelumnya, juga dengan kolom sale data 

dapat dipilih sesuai dengan data sale yang sudah 

ditambahkan sebelumnya. Admin menyesuaikan banyak 

barang tiap ukurannya dan keterangan yang admin perlu 

tambahkan, lalu admin dapat upload foto produk dengan 

jumlah 3 file dengan maksimal ukuran file 1 megabyte. 

Apabila admin membatalkan proses penambahan data 

produk Feral ind. admin dapat memilih tombol warna 

kuning atau cancel maka data yang sebelumnya sudah 

ditulis atau ditambah akan direset ulang. 

 

 
Gambar 9. Interface Detail Produk 
 

Pada Gambar 9 menampilkan detail produk yang 

dipilih dan mengisi kolom untuk keterangan pesanan juga 

untuk melakukan penambahan produk ke keranjang 

belanjaan. 

 

 
Gambar 10. Interface Keranjang 

 

Pada Gambar 10 menampilkan data rincian atau produk 

belanjaan pelanggan yang sudah sebelumnya ditambahkan 

melalui tombol add to cart. Pada halaman ini terdapat 2 

tombol yaitu keep shopping bertujuan untuk membawa 

pelanggan kembali ke halaman home untuk memilih 

produk kembali dan tombol proceed yang bertujuan untuk 

mengirim data produk terpilih atau barang belanjaan 

pelanggan tersimpan dalam database serta mengirimi 

rincian belanja tadi ke email akun pelanggan, data yang 

sudah terkirim disertai dengan nomor invoice atau nomor 

kwitansi dan total akhir tagihan akan dikirimi kembali 

melalui email resmi Feral Ind. 

 

 

Gambar 11. Interface Payment 

 

Pada Gambar 11 menampilkan terdapat 5 kolom data 

yang diisi pelanggan untuk konfirmasi pembayaran 

tagihan belanja yang sudah diterima sebelumnya. 5 kolom 

tadi terdiri dari no. invoice, on behalf/owner, bank, amount 

dan date. Setelah pelanggan selesai mengisi kolom-kolom 

tersebut dan memilih tombol submit maka data tersebut 

akan masuk database dan dicocokkan dengan invoice 

belanja. 

 

 
Gambar 12. Interface News 

 

Pada Gambar 12 menampilkan rincian berita yang 

sebelumnya dipilih dan akan muncul antara lain judul 

berita, deskripsi berita dan gambar berita tersebut. 

 

 
Gambar 13. Interface Design Custome 

 

Pada Gambar 13 merupakan sesi desain atau 

merancang sendiri desain kaos dengan menggunakan logo 

yang sudah disediakan maupun desain sendiri, nantinya 

pihak Feral ind. akan memproduksinya khusus kepada 

pelanggan yang sudah mendesain pada halaman custome. 

Lalu untuk melakukan pemesanan atau kirim file, 
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pelanggan akan memilih tombol send your file disebelah 

kanan gambar kaos menampilkan halaman form untuk 

mengupload file desain atau hasil screenshot pelanggan. 

 

 
Gambar 14. Interface Find Us 

 

Pada Gambar 14 merupakan informasi alamat toko 

yang telah resmi bekerja sama menjual produk Feral Ind. 

dan disediakan iframe google map untuk petunjuk jalan 

pelanggan. 

 

E. Pengujian Sistem 

Pengujian dengan menggunakan kuisioner dilakukan 

dengan mencari responden untuk mencoba menjalankan 

sistem dan mengisi kuesioner sesuai dengan pengalaman 

responden setelah menjalankan sistem. Tujuannya untuk 

mendapatkan penilaian dari responden tentang kualitas 

dan kelancaran jalan proses dari sistem Feral Ind.. 

Pengujian kuesioner ini dilakukan oleh 30 orang 

responden yang terdiri dari 10 responden yang awam 

dengan e-commerce, 10 responden yang mempunyai 

pengalaman berbelanja online dan 10 responden terakhir 

yang mengerti akan sistem informasi. 

Pengujian dilakukan dengan menceritakan tujuan 

dibuatnya sistem informasi Feral Ind. ini, lalu memberi 

responden kesempatan untuk mencoba menjalankan 

sistem informasi Feral Ind. dan meminta untuk mengisi 

kuesioner yang sudah disiapkan. 

Hasil dari kuesioner yang telah diisi responden akan 

dihitung dan ditarik kesimpulan mengenai hasil pengujian 

sistem. Kuesioner pengujian sistem terdiri dari delapan 

pernyataan untuk seluruh responden, yaitu : 

1. Sistem ini mudah digunakan oleh siapa saja 

2. Sistem ini dapat memberikan informasi laporan 

penjualan, stok barang dan pelanggan yang 

lengkap 

3. Sistem ini memudahkan admin/pemilik usaha 

menerima pesanan 

4. Sistem ini memudahkan admin/pemilik usaha 

menambahkan produk jualan 

5. Sistem ini memudahkan pelanggan 

mendapatkan informasi seputar distro Feral Ind. 

6. Sistem ini memudahkan pelanggan berbelanja 

7. Desain dan navigasi tampilan sistem ini mudah 

dipahami 

8. Fitur custome design layak ditambahkan pada 

sistem ini 

 

Dari pernyataan tersebut, responden akan menjawab 

dengan nilai-nilai tertentu yaitu sebagai berikut : 

a. STS = Sangat tidak setuju 

b. TS = Tidak setuju 

c. S = Setuju 

d. SS = Sangat Setuju 

Berdasarkan nilai-nilai tersebut langkah selanjutnya 

menghitung persentase dari setiap jawaban yang sudah 

diisi oleh seluruh responden. Rumus untuk menghitung 

persentase nilai adalah sebagai berikut : 

Persentase = J / R * 100 % 

Keterangan: 

1. J : total nilai keseluruhan jawaban yang 

diberikan responden pada setiap nilai. 

2. R : jumlah responden. 

Perhitungan yang digunakan untuk menghitung 

persentase rata-rata dari keseluruhan jawaban adalah 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

Rata-rata = (Persentase STS + ….. + 

Persentase SS) / jumlah pernyataan 
Persentase nilai jawaban responden yaitu sangat 

tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju dapat 

dihitung secara keseluruhan dan didefinisikan sebagai nilai 

rata-rata dengan menggunakan rumus diatas. Rincian 

penjelasan hasil kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.24. 

 

Tabel 1 hasil pengujian kuesioner 

Pernyataan Sanga

t tidak 

setuju 

Tidak 

setuju 
Set

uju 
Sang

at 

setuj

u 
Sistem ini mudah 

digunakan oleh siapa 

saja 
0 0 18 12 

Sistem ini dapat 

memberikan 

informasi laporan 

penjualan, stok 

barang dan 

pelanggan yang 

lengkap 

0 0 11 19 

Sistem ini 

memudahkan 

admin/pemilik 

usaha menerima 

pesanan 

0 0 22 8 

Sistem ini 

memudahkan 
0 0 18 12 
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admin/pemilik 

usaha 

menambahkan 

produk jualan 
Sistem ini 

memudahkan 

pelanggan 

mendapatkan 

informasi seputar 

distro Feral Ind. 

0 0 10 20 

Sistem ini 

memudahkan 

pelanggan 

berbelanja 

0 0 20 10 

Desain dan 

navigasi tampilan 

sistem ini mudah 

dipahami 

1 2 20 7 

Fitur custome 

design layak 

ditambahkan pada 

sistem ini 

1 1 18 10 

Total 2 3 137 98 
Persentase (Rata-

rata ÷ Jumlah 

pernyataan) 
0.8% 1.3% 

57.1

% 
40.8

% 

 

Berdasarkan hasil pengujian kuesioner pada Tabel 

4.24. dapat dihitung total keseluruhan jawaban responden 

dari pernyataan-pernyataan yang telah diutarakan peneliti 

yaitu terdiri dari 2 poin total dari delapan pernyataan 

dengan jawaban (STS) sangat tidak setuju, dengan 

persentase 0.8%, lalu 3 poin total dari delapan pernyataan 

dengan jawaban (TS) tidak setuju, dengan persentase 

1.3%, kemudian 137 poin total dari delapan pernyataan 

dengan jawaban (S) setuju, dengan persentase 57.1% dan 

98 poin total dari delapan pernyataan dengan jawaban (SS) 

sangat setuju, dengan persentase 40.8%. 

Dari hasil perhitungan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sistem ini mudah digunakan oleh siapa 

saja, sistem ini dapat memberikan informasi laporan 

penjualan, stok barang dan pelanggan yang lengkap, 

sistem ini memudahkan admin/pemilik usaha menerima 

pesanan, sistem ini memudahkan admin/pemilik usaha 

menambahkan produk jualan, sistem ini memudahkan 

pelanggan mendapatkan informasi seputar distro Feral 

Ind., sistem ini memudahkan pelanggan berbelanja, desain 

dan navigasi tampilan sistem ini mudah dipahami dan fitur 

custome design layak ditambahkan pada sistem ini. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Dalam sistem informasi penjualan produk distro 

feral industry berbasis web, terdapat fitur pada 

sisi admin dapat mengelola data produk (lihat 

data, tambah data, edit data dan hapus data), 

mengelola data kategori produk (lihat data, 

tambah data dan hapus data), mengelola data sale 

produk (lihat data, tambah data, edit data dan 

hapus data), mengelola data berita seputar Feral 

Ind. (lihat data, tambah data, edit data dan hapus 

data), mengelola data pelanggan (lihat data dan 

hapus data), mengelola data status konfirmasi 

pembayaran (lihat data, edit data dan hapus data) 

dan mengelola data laporan penjualan, stok 

barang, pelanggan (lihat data, menyimpan data 

dalam bentuk file dan mencetak data). 

2. Dalam sistem informasi penjualan produk distro 

feral industry berbasis web, terdapat fitur pada 

sisi user dapat mengelola data akun (lihat data, 

tambah data, edit data), mengelola data keranjang 

belanja (lihat data, tambah data dan hapus data), 

memesan custome tees, menambahkan data 

payment, membuka halaman contact, membuka 

halaman find us dan membuka event/news seputar 

Feral Ind. 

3. Dari hasil pengujian dengan metode black box 

pada sistem informasi penjualan produk distro 

feral industry berbasis web, menunjukkan bahwa 

sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Lalu pada pengujian sistem dengan metode 

kuesioner dengan 30 responden menghasilkan 

persentase sebesar 0.8% untuk jawaban sangat 

tidak setuju, 1.3% untuk jawaban tidak setuju, 

57.1% untuk jawaban setuju dan 40.8% untuk 

jawaban sangat setuju yang dapat diartikan sistem 

ini mendapatkan respon baik. 

B. Saran 

1. Pada sistem informasi penjualan produk distro 

feral industry berbasis web terdapat kekurangan 

pada penghitungan total belanja dengan biaya 

ongkos kirim dari pihak ketiga 

2. Pada sistem informasi penjualan produk distro 

feral industry berbasis web terdapat kekurangan 

pada fitur custome yang sangat terbatas 

3. Menambahkan fitur forgot password pada 

halaman login 

4. Masih perlu perbaikan dalam hal desain dan 

navigasi tampilan sistem. 
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