
 

BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Lingkup Implementasi 

4.1.1 Implementasi Proses Bisnis 

Proses bisnis merupakan kumpulan suatu aktivitas yang 

saling terkait untuk menyelesaikan masalah atau menghasilkan 

produk atau layanan. Penjelasan proses bisnis yang sedang berjalan 

dan yang akan diterapkan di Beautysky Aesthetic Center telah 

dijelaskan pada Gambar 3.2. Penjelasan implementasi proses bisnis 

yang diusulkan akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Pelanggan dapat  memesan produk yang ingin dibeli melalui 

webiste. Pelanggan dapat melihat dan memilih semua produk 

yang dijual di klinik yang sudah mencakup keterangan harga, 

deskripsi fungsi produk dan deskripsi penggunaan produk. 

Pelanggan tidak perlu bertanya kepada admin klinik tentang satu 

persatu produk apa saja yang ada dan harga serta deskripsi 

penggunaan. Dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1.Halaman Produk



2. Apabila pelanggan akan membeli produk maka pelanggan harus 

terlebih dahulu menjadi member. Pelanggan bisa mendaftar 

sebagai member secara online melalui website dengan 

melakukan registrasi member dengan mengisi formulir seperti 

nama, alamat, email, jenis kelamin, no handpone, tempat lahir, 

tanggal lahir, provinsi dan password maka pelanggan sudah akan 

menjadi member klinik tersebut. Dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2.Halaman Registrasi Member 

 

3. Setelah melakukan registrasi, pelanggan bisa melakukan proses 

login. Dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3.Halaman Login Member 

 

4. Setelah melakukan login, member sudah dapat malakukan proses 

pembelian. Member juga akan mendapatkan total harga yang 

harus dibayar setelah menambahkan produk yang akan dibeli ke 

keranjang belanja. Dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

 

Gambar 4.4.Halaman Keranjang Belanja 

 

5. Untuk transaksi selanjutnya pelanggan melakukan chekout untuk 

mengisi data alamat tujuan pengiriman agar produk yang dipesan 

dapat terkirim ke tempat tujuan yang diinginkan. Dapat dilihat 

pada Gambar 4.5. 
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Gambar 4.5. Halaman Chekout 

 

6. Pelanggan melakukan konfirmasi pembayaran denagn 

memberikan bukti transaksi pembayaran melalui website. Dapat 

dilihat pada Gambar 4.6 

 

 

Gambar 4.6. Halaman Konfirmasi Pembayaran 

Sebelum melakukan konfirmasi pembayaran member harus 

melihat historiorder di member page terlebih dahulu untuk melihat 
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total pembayaran yang harus di transfer. Setelah member melakukan 

konfirmasi maka status dari pesan akan menjadi lunas. Dapat dilihat 

pada Gambar 4.7 

 

 

Gambar 4.7. Histori Order 

 

4.1.2 Batasan Implementasi 

Implementasi adalah tahapan di mana sistem dibangun agar 

dapat dijalankan sesuai kebutuhan dari pengguna, sehingga diketahui 

apakah sistem yang telah dibangun sesuai dengan rencana dan tujuan 

yang diharapkan. 

Adapun perangkat pendukung yang diperlukan agar sistem 

dapat berjalan dengan baik. Beberapa perangkat pendukung antara 

sebagai berikut: 

1. Apache, diperlukan untuk menjalankan fungsi php agar dapat 

berjalan pada browser. 

2. MySQL, diperlukan untuk menyimpan data sistem secara 

terstruktur. 

3. Sublime Text, diperlukan sebagai script editor untuk 

membangun sistem. 

4. Browser, diperlukan untuk menjalankan sistem yang telah 

dibangun. 

 

 

4.1.3 Tampilan Antarmuka Sistem Administrator 
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       Implementasi antarmuka merupakan hasil dari 

implementasi sistem ke dalam antarmuka pengguna sehingga 

pengguna dapat dengan mudah menggunakan sistem. Seperti yang 

telah dirancang dengan DFD, berikut beberapa tampilan antarmuka 

yang akan digunakan oleh pengguna. 

 

1. Login Admin 

Proses ini merupakan proses awal agar bisa masuk ke dalam 

sistem. Untuk dapat masuk ke sistem, masukkan username dan 

password yang telah terdaftar kemudian akan masuk ke halaman 

sesuai dengan hak akses yang telah diberikan. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 

Gambar 4.8.Proses Login Admin 

 

 

2. Proses Admin 

Proses admin merupakan proses dimana administrator dapat 

mengubah data dirinya sendiri melalui sistem. Administrator adalah 

seseorang yang mempunyai hak akses penuh terhadap sistem yang 

dapat menambah, mengubah dan menghapus data apapun dan hanya 

ada satu administrator yang dapat masuk ke sistem. Untuk lebih jelas 

dapat dilihat pada gambar 4.9. 
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Gambar 4.9.Halaman Edit Admin 

 

3. Proses Member 

Proses member merupakan proses dimana data member 

tersimpan di sistem melalui proses registrasi yang telah dilakukan 

oleh pengunjung. Admin memiliki hak akses seperti dapat melihat 

data member dan menghapus data member yang sudah ada. Berikut 

halaman tampilan data member yang sudah masuk ke sistem seperti 

gambar 4.10. 
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Gambar 4.10. Halaman Member 

 

4. Proses Profil 

Proses profil merupakan proses dimana admin dapat 

menambah data profil baru yang terdiri dari judul konten, 

konten dan gambar. Dapat dilihat pada Gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11.Halaman Tambah Profil 

 

Admin juga dapat menampilkan data profil seperti 

sejarah, visi misi, profil singkat, dan alamat klinik. Admin 

juga dapat mengubah dan menghapus data profil. Dapat 

dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12.Halaman Tampil Data Profil 

 

Setelah menampilkan data profil, admin dapat 

melihat detail data profil lebih jelas dengan adanya 

deskripsi dan gambar. Dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

 

 

Gambar 4.13.Detail Data Profil 

5. Proses Produk 

Proses produk merupakan proses dimana admin dapat 

menambahkan data produk . Lebih jelas dapat dilihat pada gambar 

4.14. 
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Gambar 4.14.Halaman Tambah Produk 

 

Setelah menambah data produk baru admin dapat 

menampilkan daftar produk yang sudah ditambahkan. 

Dapat dilihat pada Gambar 4.15. 

 

 

Gambar 4.15.Halaman Tampil Data Produk 

 

Untuk memperjelas data produk admin dapat 

melihat detail produk. Dapat dilihat pada Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16.Halaman Detail Produk 

 

6. Proses Perawatan 

Proses perawatan merupakan proses untuk menambah 

data perawatan ke dalam sistem. Dapat dilihat pada Gambar 

4.17 

 

 

Gambar 4.17.Halaman Tambah Perawatan 
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Setelah menambahkan data perawatan maka daftar 

perawatan akan bertambah. Dapat dilihat pada Gambar 4.18. 

 

 

Gambar 4.18.Halaman Tampil Perawatan 

 

Untuk melihat data secara jelas dapat dilihat pada 

detail perawatan. Dapat dilihat pada Gambar 4.19. 

 

 

Gambar 4.19.Halaman Detail Perawatan 
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7. Proses Galeri 

Proses galeri merupakan proses dimana data galeri bisa 

ditambahkan ke dalam sistem. Dapat dilihat pada Gambar 

4.20. 

 

Gambar 4.20. Halaman Tambah Galeri 

8. Proses Event 

Proses event merupakan proses penambahan data event 

ke sistem. Dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

 

 

Gambar 4.21. Halaman Tambah Event 
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Setelah menambahkan data event maka daftar data 

event akan bertambah. Dapat dilihat pada Gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21.Halaman Tampil Data Event 

 

 

9. Proses Promo 

Proses promo merupakan proses penambahan data 

promosi ke dalam sistem. Dapat dilihat pada Gambar 4.23. 
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Gambar 4.23. Halaman Tambah Promo  

 

Setelah menambahkan data promo admin dapat 

melihat daftar data promo. Dapat dilihat pada Gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24. Halaman Tampil Data Promo 

Admin juga dapat melihat detail lebih jelas dari data 

promo seperti data konten dan gambar. Dapat dilihat pada 

Gambar 4.25. 

 

 

Gambar 4.25. Halaman Detail Promo 

 

10. Proses Tips 
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Proses tips merupakan proses menambah data, mengubah 

data, menampilkan data dan menghapus data. Dapat dilihat pada 

Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26. Halaman Tambah Tips 

 

Setelah menambahkan data ke sistem admin dapat 

menampilkan daftar data tips dari sistem. 
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Gambar 4.27.Halaman Tampil Data Tips 

 

Untuk menampilkan lebih jelas setiap data dapat 

menggunakan aksi detail. Dapat dilihat pada Gambar 4.28. 

 

 

Gambar 4.28.Halaman Detail Tips 

 

11. Proses Pemesanan 

Data pemesanan untuk menyimpan data order dari 

member yang sudah melakukan order dan otomatis akan 

masuk ke sistem dengan keterangan status pesan apabila 

member belum membayar dan status lunas apabila member 

sudah mengkonfirmasi pembayaran. Dan admin dapat 

mengkonfirmasi sehingga status dapat berubah menjadi 

kirim. Dapat dilihat pada Gambar 4.29. 
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Gambar 4.29. Data Pemesanan 

 

Untuk melihat detail pemesanan dapat dilihat dengan 

mengklik tombol detail dan akan muncul informasi seperti 

pada Gambar 4.30. 

 

 

Gambar 4.30. Detail Pemesanan 

 

 

12. Proses Jenis Produk 

Tambah data jenis perawatan dapat dilihat pada Gambar 

4.31. 
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Gambar 4.31.Halaman Tambah Jenis Produk 

 

Data jenis produk sebagai kategori dari data 

perawatan dapat dilihat pada Gambar 4.32. 

 

Gambar 4.32.Halaman Tampil Data Jenis Produk 

 

13. Proses Jenis Perawatan 

Dapat dilihat pada Gambar 4.33.  

 

Gambar 4.33. Halaman Tambah Jenis Perawatan 
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Daftar data jenis perawatan dapat dilihat pada 

Gambar 4.34. 

 

 

Gambar 4.34. Halaman Tampil Data Jenis Perawatan 

 

14. Proses Konfirmasi Pembayaran  

Proses konfirmasi pembayaran merupakan proses dimana 

sistem menyimpan data member yang sudah melakukan 

konfirmasi pembayaran sesuai dengan jumlah order yang 

harus dibayardan juga keterangan lengkap nama penerima, 

no telepone, dan bukti pembayaran. Dapat dilihat pada 

Gambar 4.35. 

 

 

Gambar 4.35.Data Konfirmasi Pembayaran Produk 
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Setelah data bertambah secara otomatis maka admin 

dapat mengkonfirmasi apabila pesanan sudah lunas dan order 

dapat dikirim seperti Gambar 4.36. 

 

 

Gambar 4.36.Data Transaksi 

 

15. Proses Testimoni 

Proses testimoni untuk menyimpan data testimoni yang 

diisi oleh member seperti pada Gambar 4.37. 

 

Gambar 4.37.Data Testimoni 

 

16. Proses Galeri 
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Proses galeri untuk menyimpan daftar foto seperti pada 

Gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38.Data Galeri 

 

17. Proses Provinsi 

Proses provinsi untuk menyimpan data provinsi seperti 

Gambar 4.39. 

 

Gambar 4.39. Data Provinsi 

 

4.1.4 Implementasi Antarmuka Sistem Pengunjung 

1. Halaman Home 
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Halaman pengunjung home berisi halaman utama saat 

user membuka sistem dapat dilihat pada Gambar 4.40. 

 

 

Gambar 4.40.Halaman Pengunjung 

 

2. Halaman Profil 

Halaman profil pengunjung berisi informasi tentang 

profil perusahaan dapat dilihat pada Gambar 4.41. 

 

 

Gambar 4.41.Halaman Profil 

3. Halaman Produk 
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Halaman produk berisi informasi produk berdasarkan 

kategori masing-masing. Kategori faceproduct dapat dilihat 

pada Gambar 4.42. 

 

Gambar 4.42. Halaman Produk Wajah 

 

Halaman produk kategori hairproduct berisi 

informasi tentang produk yang berkategori 

hairproduct.Dapat dilihat pada Gambar 4.43. 
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Gambar 4.43.Halaman Produk Rambut 

 

Halaman produk kategori bodyproductberisi 

informasi tentang produk berdasarkan kategori bodyproduct. 

Dapat dilihat pada Gambar 4.44. 

 

Gambar 4.44. Halaman Produk Badan 
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Halaman detail produk berisi informasi tentang detail 

dari setiap produk. Dapat dilihat pada Gambar 4.45. 

 

Gambar 4.45.Halaman Detail Produk 

 

4. Halaman Perawatan 

Halaman perawatan rambut dapat dilihat pada Gambar 

4.46. 

 

Gambar 4.46.Halaman Perawatan Rambut 
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Halaman perawatan berdasarkan kategori 

facetreatment yang berisi informasi tentang perawatan 

wajah.Dapat dilihat pada Gambar 4.47. 

 

 

Gambar 4.47.Halaman Perawatan Wajah 

 

Halaman perawatan berdasarkan kategori 

bodytreatment yang berisi informasi tentang perawatan 

badan. Dapat dilihat pada Gambar 4.48. 
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Gambar 4.48.Halaman Perawatan Badan 

 

Halaman detail perawatan berisi informasi detail 

setiap perawatan. Dapat dilihat pada Gambar 4.49. 

 

Gambar 4.49. Halaman Detail Perawatan 

 

5. Halaman Event 
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Halaman event berisi informasi tentang event terbaru 

yang ada di salon .Dapat dilihat pada Gambar 4.50. 

 

 

Gambar 4.50.Halaman Event 

 

6. Halaman Promo 

Halaman promo pengunjung merupakan halaman yang 

berisi data promo dengan keterangan tanggal posting, judul 

promo dan deksripsi promo yang dapat dilihat oleh 

pelanggan dan member. Dapat dilihat pada Gambar 4.51. 
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Gambar 4.51 Halaman Promo 

 

7. Halaman Tips 

Halaman tips merupakan halaman pengunjung yang 

berisi tips-tips yang dapat dibaca oleh pengunjung dan 

member. Dapat dilihat pada Gambar 4.52. 
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Gambar 4.52 Halaman Tips 

 

8. Halaman Registrasi Member 

Halaman registrasi member merupakan halaman 

registrasi bagi pelanggan yang ingin menjadi member dengan 

cara online. Menjadi member berarti pelanggan dapat 

melakukan pembelian online melalui website dan 

memberikan testimoni melalui sistem. Dapat dilihat pada 

Gambar 4.53. 
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Gambar 4.53.  Halaman Registrasi Member 

 

9. Halaman Member Page 

Halaman yang disediakan khusus untuk member. Dapat 

dilihat pada Gambar 4.54. 
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Gambar 4.54. Halaman Member Page 

 

10. Halaman Konfirmasi Pembayaran 

Halaman konfirmasi pembayaran merupakan tempat 

untuk menguplod foto slip bukti pembayaran. Dapat dilihat 

pada Gambar 4.55. 

 

 

Gambar 4.55.Halaman Konfirmasi Pembayaran 

 

 

 

 

11. Halaman Histori Order 



97 

 

Halaman histori order berisi informasi detail order dari 

keranjang belanja yang ditambahkan member. Dapat dilihat 

pada Gambar 4.56. 

 

Gambar 4.56.Halaman Histori Order 

 

12. Halaman Testimoni 

Halaman testimoni pengunjung berisi form untuk 

member apabila ingin memberikan saran, kritik dan pendapat 

tentang produk dan jasa yang diberikan. Dapat dilihat pada 

Gambar 4.57. 

 

 

Gambar 4.57.Halaman Testimoni 

 

 

 

13. Halaman Keranjang Belanja 
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Halaman keranjang belanja berisi tentang produk, harga, 

jumlah, dan total harga dari proses pembelian produk. Dapat 

dilihat pada Gambar 4.58. 

 

 

Gambar 4.58.Halaman Keranjang Belanja 

 

14. Halaman Chekout 

Halaman chekout merupakan proses setelah member 

berbelanja apabila ingin melakukan pembayaran maka 

member harus mengisi data alamat tujuan pengiriman. Dan 

akan mendapatkan total pembayaran dari harga total produk 

dan biaya pengiriman. Dapat dilihat pada Gambar 4.59. 
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Gambar 4.59.Halaman Chekout 

 

Berikut halaman setelah melakukan chekout dapat dilihat 

pada Gambar 4.60. 

 

Gambar 4.60.Halaman Berhasil Chekout 

 

 

 

15. Halaman Kontak 



100 

 

Halaman ini berisi informasi kontak yang dapat 

dihubungi apabila pelanggan membutuhkan bantuan 

informasi. Dapat dilihat pada Gambar 4.61. 

 

Gambar 4.61. Halaman Kontak 

 

16. Halaman Login Member 

Halaman ini untuk login member yang ingin masuk ke 

member page setelah melakukan registrasi. Dapat dilihat 

pada Gambar 4.62. 

 

 

Gambar 4.62. Halaman Login Member 

 

 

 

17. Halaman Konten Footer 
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 Halaman ini merupakan konten footer yang dimana 

dapat melihat informasi seperti event, alamat dan 

payment. Dapat dilihat pada Gambar 4.63. 

 

 

Gambar 4.63.Halaman Konten Footer 

 

18. Halaman Laporan Penjualan Produk 

Pada halaman ini sistem akan menampilkan informasi 

laporan penjualan produk setiap harinya. Dapat dilihat 

pada Gambar 4.64. 

 

Gambar 4.64. Halaman Laporan Penjualan 

Produk 

4.2 Pengujian Sistem 

4.2.1 Pengujian Unit 
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Pengujian sistem unit dilakukan untuk mengecek setiap 

proses dan hasil yang terjadi dari setiap aksi hingga benar dan 

berjalan lancar. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1 Pengujian Sistem  

No Skenario 

Pengujian 

Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

1. Mengisi 

username atau 

password 

dengan salah 

Muncul pesan 

username atau 

password salah 

 

 

Berhasil 

2. Mengosongkan 

username atau 

password lalu 

klik login 

Muncul pesan 

username atau 

password salah 

 

 

 

Berhasil 

3. Memasukkan 

username atau 

password 

dengan benar 

Sistem 

menerima 

akses login dan 

masuk ke 

halaman 

dashboard 

 

 

Berhasil 

4. Input data 

event lalu klik 

simpan 

Data event 

akan bertambah 

 

Berhasil 

5. Edit data event 

lalu simpan 

Data event 

berhasil diedit 

dan akan 

ditampilkan 

data event yang 

baru diubah 

 

 

Berhasil 
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No Skenario 

Pengujian 

Hasil Yang 

Diharapkan 

Hasil 

Pengujian 

Kesimpulan 

6. Menampilkan 

detail data klik 

tombol detail 

Muncul detail 

data 

 

 

 

Berhasil 

7. Menghapus 

data event klik 

tombol hapus 

Daftar data 

event berubah 

 

 

 

 

Berhasil 

8. Logout sistem Kembali ke 

halaman login 

 

 

Berhasil 

9. Belum 

melakukan 

login member 

ketika akan 

membeli 

produk 

Muncul pesan 

silahkan login 

terlebih dahulu 

dan akan 

masuk ke 

halaman login 

 

 

Berhasil  

10. Melakukan 

chekout 

pembelian 

Muncul pesan 

terimakasih 

sudah 

berbelanja 

 

 

Berhasil  

 

Berdasarkan 10 butir pengujian sistem, maka dapat 

disimpulkan bahwa proses yang terjadi di dalam sistem ini sudah 

sesuai alur dan hasil yang terjadi dari setiap aksi sudah benar dan 

berjalan lancar. 

 

4.2.2 Pengujian User 
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Pengujian ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa 

user secara acak dan dari pihak salon/klinik di mana setiap user yang 

mencoba menggunakan sistem diminta untuk memberikan testimoni 

setelah mencoba sistem ini.  

Dari empat user yang diminta untuk melakukan pengujian 

memberikan saran untuk sistem pengunjung lebih baik ditambah 

menu konsultasi dokter untuk mempermudah user berkonsultasi 

tentang masalah kulit yang dialami. 

 Untuk order produk seharusnya dihitung juga harga promo 

apabila produk tersebut sedang diberi diskon maka didalam 

keranjang belanja tersebut ada harga diskon. Dan jumlah total yang 

dibayar dari harga diskon tersebut bukan dari harga normal. 

Pada halaman login member, user kesulitan untuk melakukan 

login karena harus memasukkan id member yang dimana user lebih 

terbiasa menggunakan email untuk melakukan proses login dari pada 

menggunakan id member.  

Pada saat melihat detail pemesanan biaya ongkir kosong 

padahal di provinsi sudah disebutkan nama provinsi yang dituju.  

Dihalaman admin apabila terdapat lebih dari satu halaman 

dan user ingin mengubah data yang ada di halaman kedua, setelah 

mengklik tombol “next” maka akan kembali ke halaman awal dan 

tidak langsung ke halaman kedua. Harus melakukan klik dua kali 

untuk masuk ke halaman selanjutnya. Hal itu membuat pengerjaan 

kurang efisien apabila admin masih tetap ingin merubah data yang 

ada dihalaman kedua. Pada halaman admin belum ada fitur laporan 

tentang penjualan produk setiap bulannya. 

Penguji menganggap saran di atas perlu untuk diperbaharui 

untuk memaksimalkan penggunaan sistem. 

 

 

 

 


