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Abstrak
Semakin banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang majalah kecantikan dan banyak pula
masyarakat yang memanfaatkan berkembangnya industri kecantikan sebagai mata
pencaharian, seperti menjadi Makeup Artist. Selain memberikan informasi tentang berbagai hal
tips dan trick serta tren kecantikan, eBlush dituntut untuk berperan aktif untuk bisa lebih
berinovasi, seperti menyediakan produk – produk berkualitas untuk menunjang kebutuhan
Makeup Artist serta para penggemar kecantikan lainnya. Saat ini untuk mendapatkan produk produk kecantikan, konsumen harus mengunjungi toko dari brand yang diinginkan, hal itu dirasa
tidak efesien dan memakan cukup waktu. Belum lagi jika produk yang diinginkan tidak tersedia
atau stok habis.dengan pembangunan sebuah sistem e-commerce diharapkan dapat
membantu menghubungkan para penggemar fashion dengan e-blush. Sistem e-commerce
yang akan dibangun ini akan menggunakan rational unified process sebaga metode dalam
pengembangan sistemnya. Rational unified process (RUP) merukapan salah satu metode yang
memiliki konsep object oriented dan pengembangan model dengan UML atau unified modeling
language pada RUP terdapat empat tahapan dalam penggunaanya yaitu inception, elaboration,
construction, transition.
Katakunci: e-commerce, rational unified process, website
Abstract
More and more companies are engaged in beauty magazines and many people are using the
beauty industry as a livelihood, such as Makeup Artist. In addition to providing information about
various tips and tricks and beauty trends, eBlush is required to play an active role to be more
innovative, such as providing quality products to support the needs of Artist Makeup and other
beauty fans. Currently to get beauty products, consumers must visit the store of the desired
brand, it feels inefficient and takes enough time. Not to mention if the desired product is not
available or the stock runs out. With the construction of an e-commerce system, it is expected to
help connect fashion fans with e-blush. This e-commerce system that will be built will use a
rational unified process as a method for developing the system. Rational unified process (RUP)
is a method that has an object oriented concept and the development of a model with UML or
an unified modeling language in the RUP there are four stages in its use, namely inception,
elaboration, construction, transition.
Keywords: e-commerce, rational unified process, website
1. Pendahuluan
Berkembangnya industri kecantikan
di Indonesia kini memunculkan sejumlah
industri kreatif yang dulu sempat dinilai
rendah oleh sebagian besar masyarakat,
seperti start up yang bergerak di bidang
media informasi atau majalah elektronik

kecantikan. Salah satu perusahaan yang
bergerak di bidang start up majalah
kecantikan, yaitu PT Lautan Angsa
Indonesia atau lebih dikenal dengan nama
eBlush.
Semakin banyaknya perusahaan
yang bergerak dibidang majalah kecantikan
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dan banyak pula masyarakat yang
memanfaatkan berkembangnya industri
kecantikan sebagai mata pencaharian,
seperti menjadi Makeup Artist. Selain
memberikan informasi tentang berbagai hal
tips dan trick serta tren kecantikan, eBlush
dituntut untuk berperan aktif untuk bisa
lebih berinovasi, seperti menyediakan
produk – produk berkualitas untuk
menunjang kebutuhan Makeup Artist serta
para penggemar kecantikan lainnya.
Saat ini untuk mendapatkan produk
- produk kecantikan, konsumen harus
mengunjungi toko dari brand yang
diinginkan, hal itu dirasa tidak efesien dan
memakan cukup waktu. Belum lagi jika
produk yang diinginkan tidak tersedia atau
stok habis.
dengan pembangunan sebuah
sistem e-commerce diharapkan dapat
membantu
menghubungkan
para
penggemar fashion dengan e-blush.
Menurut Amborowati dalam (Sari,
2017) Bahasa pemograman merupakan
notasi untuk memberikan secara tepat
program computer. Pada pengembangan
sistem
e-commerce
ini
penulis
menggunakan beberapa bahasa program
guna memudahkan dalam perancangannya
diantaranya adalah:
a. Java Script
Menurut Sidik dalam (Agus prayitno,
2015) menjelaskan bahwa “JavaScript
adalah bahasa pemrograman yang
digunakan untuk membuat program
yang digunakan agar dokumen HTML
yang
ditampilkan
dalam
browser
menjadi lebih interaktif, tidak sekedar
indah saja”.
l.
b. Html
Menurut Jayan dalam (Awan Sagita &
Sugiarto,
2016)
mengemukakan
bahwa:“hyper text markup language
(HTML) merupakan bahasa”. Sebagian
besar dokumen yang dilihat dalam web
adalah dokumen HTML. Karena HTML
saat ini merupakan standar internet
yang didefinisikan dan dikendalikan
penggunaannya oleh world wide web
consorsium (W3C). Semua tag HTML
diapit oleh < > (bracket) dan tidak case
sensitive (huruf besar dan kecil
dibedakan). Jadi tag, <center> adalah
sama dengan penulisan <CENTER>.
c. J-Query
Menurut Hidayatullah dan Kawistara
dalam (Eka Wida Fridayanthi, 2016) :

JQuery adalah suatu library JavaScript
yang akan menjadikan web lebih bagus
dalam hal user interface, lebih stabil,
dan dapat mempercepat waktu kinerja
dalam pembuatan web hanya perlu
memanggil fungsinya saja tanpa harus
membuat dari awal.
d. Css
Menurut Winarno dan Utomo dalam
(Agus prayitno, 2015) menerangkan
bahwa “CSS merupakan bahasa
pemrograman web yang digunakan
untuk mengatur style - style yang ada di
tagtag HTML”.
Sistem e-commerce yang akan
dibangun ini akan menggunakan rational
unified process sebaga metode dalam
pengembangan sistemnya. Rational unified
process (RUP)
merukapan salah satu
metode yang memiliki konsep object
oriented dan pengembangan model dengan
UML atau unified modeling language pada
RUP terdapat empat tahapan dalam
penggunaanya yaitu inception, elaboration,
construction, transition.
2. Metode Penelitian
Metode pengumpulan data
a. Observasi (Observation)
Metode observasi ini merupakan metode
pengumpulan
data
dengan
cara
pengamatan langsung terhadap suatu
objek. Penulis menggunakan metode
observasi untuk mendapatkan data yang
valid dan akurat serta mengetahui
kegiatan proses yang terjadi.
b. Wawancara (Interview)
Penulis melakukan wawancara untuk
melengkapi bahan yang sudah ada
selama pengamatan dan melakukan
tanya jawab di perusahaan kepada staf
editorial.
c. Studi Pustaka (Library Research)
Selain melakukan kegiatan tersebut,
diatas penulis juga melakukan studi
kepustakaan melalui literatur – literatur
dari para peneliti yang melakukan
penelitian yang sama dan mengambil
sumber dari beberapa buku yang
berkaitan dengan penelitian yang dibuat.
Metode Pengembangan Sistem
pengembangan sistem informasi
ini menggunakan rational unified process
(RUP).menurut rosa dan shalahuddin
dalam (Ependi et al., 2015) Rational Unified
Process
(RUP)
adalah
pendekatan
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3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Tahap Inception
Di tahap ini akan dilakukan
pendefinisian yang dibutuhkan oleh sistem,
pada tahap ini penulis menggunakan use
case
diagram
dalam
melakukan
pemodelannya.
a. Kebutuhan sistem diagram usecase
customer

diagram

n
Exte

Inclu

pengembangan perangkat lunak yang
dilakukan berulang-ulang (iterative), fokus
pada arsitektur (architecture- centric), lebih
diarahkan berdasarkan penggunaan kasus
(use case driven) Pada rational unified
process terdapat 4 tahapan yaitu :
a. Inception
Tahap dimana kita memodelkan proses
bisnis yang dibutuhkan (business
modeling)
dan
mendefinisikan
kebutuhan akan sistem yang akan
dibuat (requirements).
b. Elaboration
Tahap ini lebih difokuskan pada
perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini
lebih pada analisis dan desain sistem.
c. Construction
Tahap dimana kita mengembangkan
komponen dan
fitur-fitur sistem.
Implementasi dan pengujian sistem
yang
fokus
pada
implementasi
perangkat lunak pada kode program.
d. Transition
Tahap dimana kita deployment atau
Instalasi sistem agar dapat dimengerti
oleh user. Aktifitas pada tahap ini
termasuk pada pelatihan user dan
pemeliharaan.
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Gambar 2. Diagram Usecase Admin
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3.2. Tahap Elaboration
Ditahap ini lebih difokuskan pada
perencanaan arsitektur system yang akan
dibangun. Nanti nya pada tahap ini akan
mendeteksi apakah arsitektur sistem ini
dapat dibangun atau tidak kemudian
mendeteksi resiko apa saja yang mungkin
terjadi dari arsitektur yang dibuat.
Perancangan logika procedural di sini
penulis
akan
menggunakan
activity
diagram, berikut ini adalah rancangan
procedural system yang akan dibangun.

Gambar 1. Diagram Usecase Customer
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Gambar 4. Diagram Activity Admin
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Menyimpan bukti konfirmasi
pembayaran

Gambar 3. Diagram Activity Customer

3.3. Tahap Construction
Tahap ini merupakan tahap ke 3
pada metode rational unified process yang
penulis terapkan. Pada tahap ini peneulis
melakukan implementasi interface dari
rancangan desain interface yang telah di
buat pada tahap sebelumnya. Berikut
adalah hasil dari pembangunan sistem:
a. Halaman login admin
Halaman
login
admin
ini
mengharuskan admin untuk melakukan
login terlebih dahulu, sebagai proses
verifikasi admin sebelum admin dapat
mengakses halaman dashboard admin.

Gambar 5. Halaman login admin
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b. Halaman detail penjualan
Halaman detail penjualan berisi
data detail penjualan yang dilakukan oleh
konsumen saat melakukan pembelian. Data
ini dikelola oleh admin.

e. Halaman product
Pada halaman product terdapat
tampilan dari macam macam product yang
disediakan untuk para customer atau user.

Gambar 6. Halaman detail penjualan
c. Halaman produk
Halaman produk digunakan oleh
adminuntu mengelola data produk yang
ada seperti menambah barang baru ,
update stock dan lannya.

Gambar 9. Halaman product
f. Halaman detail product
Keterangn tentang produk secara
detail terdapat pada halaman detail
product, user atau customer dapat melihat
mulai dari kegunaan , cara penggunaan
dan lainnya secara lebih jelas sebelum
melakukan pembelian

Gambar 7. Halaman produk
d. Halaman homepage customer
halaman
homepage
sebagai
tampilan awal halaman yang akan di lihat
oleh user atau customer

Gambar 10. Halaman detail product

Gambar 8. Halaman homepage

g. Halaman keranjang belanja
Proses pembelian product yang
dilakukan oleh user atau customer dapat
diliha pada halaman keranjang belanja.
Pada halaman ini user dapat melihat
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barang apa saja yang telah dipilih dan
berapa jumlah barang yang akan dibeli.

Gambar 11. Halaman detail product

4. Kesimpulan
Setelah
membangun
sebuah
program penjualan produk kecantikan
berbasis web dalam penelitian ini, maka
dapat
diambil
kesimpulan
yaitu
pembangunan website dengan metode
rational
unified
process
ini
dapat
mempermudah para penggemar kecantikan
untuk mendapatkan produk kecantikan
yang diinginkan, web ini juga dapat
berfungsi sebagai media promosi sebuah
brand atau merek produk kecantikan, Tak
hanya mengandalkan pendapatan dari satu
sisi, dengan adanya program penjualan ini
bisa menjadi sumber pendapatan bagi
perusahaan.
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