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ABSTRAK 

 

Perkembangan bisnis online di zaman sekarang berkembang pesat seiring dengan perkembangan 

teknologi yang semakin maju saat ini. Dengan ini penulis membuat website Bagoyfoods, yaitu 

sebuah website makanan untuk sebuah toko konvensional supaya masih bisa bersaing di tengah 

persaingan online yang sangat ketat. Sistem ini akan mempermudah konsumen membeli produk 

makanan tanpa harus pergi ke toko. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemograman 

PHP dengan framework Codelgniter sebagai front-end dan back-end dari website makanan ini 

serta menggunakan MySQL dalam database. 
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PENDAHULUAN 

Toko online atau E-commerce saat ini berkembang pesat dan memiliki banyak 

kemudahan dan kelebihan dibandingkan toko konvensional. Penjual bisa menjangkau 

lebih banyak pembeli dan tidak harus memiliki toko fisik. Oleh karena itu, penulis 

membuat website makanan untuk memberikan solusi kepada toko konvensional supaya 

tidak mati di tengah persaingan online yang sangat ketat. Dengan website makanan ini, 

pemilik toko akan lebih mudah memasarkan produknya dan bisa menjangkau lebih 

banyak pembeli sehingga bisa meningkatkan penjualannya.  

 

METODE PENELITIAN 

Website adalah sebutan bagi sekelompok halaman web (web page), yang umumnya 

merupakan bagian dari suatu nama domain ( domain name ) atau subdomain di World 

Wide Web (WWW) di Internet. Sebuah web page adalah dokumen yang ditulis dalam 

format HTML (Hyper Text Markup Language), yang hampir selalu bisa diakses melalui 

HTTP, yaitu protokol yang menyampaikan informasi dari server website untuk 

ditampilkan kepada para pemakai melalui web browser baik yang bersifat statis maupun 

dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-

masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (Agus, 2017). 

 

CodeIgniter merupakan framework PHP sehingga pembuatan web dengan PHP menjadi 

lebih mudah. Kelebihan dari CodeIgniter (CI) dibandingkan framework PHP yang 

lainnya adalah performanya yang sangat cepat, konfigurasi yang sangat minim, terdapat 

banyak pemakai yang dapat dipakai untuk sharing dan lainnya (Yuniar, 2018) 
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Struktur navigasi merupakan sebuah penggambaran urutan atau tahapan menu – menu 

yang terdapat pada sebuah rancang tampil. Menetapkan struktur navigasi adalah tahap 

pertama yang harus dilakukan untuk menggambarkan tampilan program (Petrus Andre, 

2014) 

Use Case Diagram adalah gambaran graphical dari beberapa atau semua actor, use case, 

dan interaksi diantaranya yang memperkenalkan suatu sistem. Use case tidak 

menjelaskan secara detil hanya memberi gambaran singkat (Aditya Rahmatullah Pratama, 

2019) 

Hypertext Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markup yang digunakan 

untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah 

penjelajah web Internet dan formating hypertext sederhana yang ditulis kedalam berkas 

format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegerasi. Dengan kata 

lain, berkas yang dibuat dalam perangkat lunak pengolah kata dan disimpan kedalam 

format ASCII normal sehingga menjadi home page dengan perintah perintah HTML 

(Sugono Galih, 2016). 

PHP atau kependekan dari Hypertext Preprocessor adalah salah satu bahasa pemrograman 

open source yang sangat cocok atau dikhususkan untuk pengembangan web dan dapat 

ditanamkan pada sebuah skripsi HTML. Bahasa PHP dapat dikatakan menggambarkan 

beberapa bahasa pemrograman seperti C, Java, dan Perl serta mudah untuk dipelajari. 

PHP merupakan bahasa scripting server – side, dimana pemrosesan datanya dilakukan 

pada sisi server. Sederhananya, serverlah yang akan menerjemahkan skrip program, baru 

kemudian hasilnya akan dikirim kepada client yang melakukan permintaan (Andre, 2019). 

XAMPP merupakan perangkat lunak yang dikembangkan dari LAMP yang terdiri dari 

beberapa perangkat lunak seperti (Linux, Apache, MySQL, PHP, dan PERL) sebagai 

project non profit yang dikembangkan oleh Apache Friends. Project ini berguna untuk 

mempromosikan penggunaan Apache web browser (Litalia, 2015). 

MySQL merupakan sebuah software Relational Database Management System yang 

dapat mengelola database sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah sangat besar, 

dapat diakses oleh banyak user dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau 

secara bersama. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk 

pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data 

dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Keandalan suatu sistem database (DBMS) 

dapat diketahui dari cara kerja optimizer-nya dalam melakukan proses perintah-perintah 

SQL, yang dibuat oleh user maupun program-program aplikasinya (Raharjo Budi, 2011). 

CSS (Cascading Style Sheet) adalah salah satu bahasa desain web yang mengontrol 

format tampilan sebuah halaman web yang ditulis dengan menggunakan penanda 

(markup language). CSS dibuat untuk memisahkan konten utama dengan tampilan 

dokumen yang meliputi layout, warna dan font. Tujuan utama CSS diciptakan untuk 

membedakan konten dari dokumen dan dari tampilan dokumen, dengan itu, pembuatan 

ataupun pemrograman ulang web akan lebih mudah dilakukan (Andika Dwiky, 2018). 
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PHPMyAdmin adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi untuk memudahkan 

manajemen MySQL. Kita dapat membuat database, membuat tabel, menginsert, 

menghapus dan mengupdate data dengan GUI dan terasa lebih mudah, tanpa perlu 

mengetikkan perintah SQL secara manual dan PHPMyAdmin mendukung berbagai fitur 

administrasi MySQL termasuk manipulasi database, tabel, index dan juga dapat 

mengeksport data ke dalam berbagai format data (Muhammad Hadriani Dimmay, 2015). 

Framework Bootstrap adalah front-end framework yang mengedepankan tampilan untuk 

mobile device guna mempercepat dan mempermudah pengembangan website (Wahana 

Komputer, 2016). Bootstrap telah menyediakan kumpulan komponen class interface 

dasar yang telah dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan tampilan yang menarik, 

bersih dan ringan (Diki Alfarabi Hadi, 2019). 

Sublime Text merupakan teks editor lintas platform dengan Phyon Application Interface 

(API). Sublime Text juga mendukung bahasa pemrograman dan bahasa mark up, dan 

fungsinya dapat ditambah dengan plugin. Sublime Text mendukung operation 

system seperti Linux, Mac Os X, dan juga Windows (Admin, 2018). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aplikasi ini dibuat menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman, XAMPP sebagai 

server website, phpMyAdmin sebagai tools dalam membuat database ,  Bootstrap sebagai 

framework front-end, dan Sublime Text 3 sebagai text editor program. 

Aplikasi ini terdiri dari 2 sisi yaitu dari sisi Penjual dan sisi Pembeli (customer). 

Dari sisi Penjual, terbagi menjadi dua level yaitu level kasir dan level admin. Pada 

halaman login terdapat input untuk Nama Pengguna dan Kata Sandi (password), lalu 

terdapat tombol Sign In untuk mengecek username dan password yang ada pada database 

tabel akun. Berikut rancangan tampilan dari halaman login admin atau kasir dapat dilihat 

pada Gambar 1.  

 

Gambar 1 Rancangan Halaman Login Admin dan Kasir 

Pada level kasir, hanya bisa mengakses halaman beranda, barang, penjualan dan laporan 

penjualan. Pada level admin hanya bisa mengakses halaman beranda, barang , dan akun. 

Perbedaan halaman barang antara level kasir dan admin adalah pada level kasir hanya 

bisa melihat data barang dan pada level admin bisa menambah, mengubah, menghapus, 

dan mencetak data. Pada halaman Beranda berisi jumlah data barang, tanggal dan 

pendapatan hari ini dan grafik penjualan. Pada menu barang terdapat data barang, pada 

halaman akun terdapat data akun, pada halaman penjualan terdapat form untuk 



memasukan barang yang dibeli, daftar belanjaan dan cetak struk, dan pada halaman 

laporan penjualan dengan memasukan tanggal awal dan tanggal akhir yang diinginkan 

maka laporan penjualan akan ditampilkan.  

Halaman beranda ini adalah halaman awal ketika Admin berhasil login. Di halaman 

beranda terdapat item produk, item kategori, transaksi, akun profil, edit profil, ubah kata 

sandi dan grafik penjualan. Berikut rancangan halaman beranda admin terdapat pada 

gambar 2. 

 

Gambar 2 Rancangan Halaman Beranda Admin 

Halaman produk admin ini berisi slug, nama produk, harga, deskripsi, tanggal dibuat, 

kategori dan gambar produk. Di halaman admin ini dapat menambahkan data barang. 

Berikut rancangan tampilan dari halaman produk admin dapat dilihat pada Gambar 3.

 

Gambar 3 Rancangan Halaman Produk Admin 

Halaman kategori admin ini berisi tambah kategori, tabel kategori, dan kolom search. Di 

halaman admin ini dapat menambahkan, mengedit, menghapus, dan mencari data produk. 

Berikut rancangan tampilan dari halaman kategori admin dapat dilihat pada Gambar 4. 



 

Gambar 4 Rancangan Halaman kategori Admin 

Halaman transaksi ini berisi data transaksi dan kolom search. Di halaman admin ini dapat 

melihat data transaksi yang sudah di lakukan , perbedaannya customer hanya bisa melihat 

saja sedangkan admin bisa dengan detail. Berikut rancangan tampilan dari halaman 

transaksi admin dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5 Rancangan Halaman Transaksi Admin 

Halaman ubah kata sandi ini berisi pengubahan kata sandi. Di halaman ini admin dan 

customer dapat mengubah kata sandi. Berikut rancangan tampilan dari halaman ubah kata 

sandi dapat dilihat pada Gambar 6. 

 



Gambar 6 Rancangan Halaman Ubah Kata Sandi 

Halaman profil ini berisi data profile admin dan customer. Di halaman admin dan 

customer ini dapat mengubah profile. Berikut rancangan tampilan dari halaman profile 

admin dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

Gambar 7 Rancangan Halaman Profile  

Halaman ubah profil ini berisi pengubahan profil admin dan customer. Di halaman ini 

admin dapat mengubah data profil admin dan customer, dan juga dapat mengubah gambar 

profil. Berikut rancangan tampilan dari halaman ubah profile admin dapat dilihat pada 

Gambar 8 

.  

Gambar 8 Rancangan Halaman Ubah Profile  

 

Dari sisi Customer, pembeli pertama kali diminta melakukan register dan selanjutnya 

baru bisa melakukan login. Berikut rancangan tampilan dari halaman Register Customer 

dapat dilihat pada Gambar 9. 

 



 

Gambar 9 Rancangan Halaman Register Customer 

Halaman beranda ini adalah halaman awal ketika customer membuka halaman web. Di 

halaman beranda terdapat logo, beranda, produk, masuk, daftar, dan detail halaman. 

Berikut rancangan halaman beranda customer terdapat pada gambar 10. 

 

Gambar 10 Rancangan Halaman Beranda Customer 

Halaman customer ini berisi tentang kategori dan gambar produk. Di halaman ini, 

customer bisa memilih kategori produk yang ingin dilihat. Berikut rancangan tampilan 

dari halaman produk customer dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11 Rancangan Halaman Produk 

 



Hasil Implementasi Admin 

Tampilan Halaman Login Admin 

 

Gambar 12 Tampilan Halaman Login Admin 

Tampilan halaman login admin ini, terdapat nama pengguna dan kata sandi yang nantinya 

digunakan untuk masuk kedalam dashboard admin.  

 

Tampilan Halaman Dashboard Admin 

 

Gambar 13 Tampilan Halaman Dashboard Admin 

Berikut adalah tampilan dashboard pada admin yang berisikan produk, kategori, transaksi, 

laporan transaksi, profil, ubah profil, dan ubah kata sandi.  

Tampilan Halaman Produk dan Tambah Produk Admin 

 

Gambar 14 Tampilan Halaman Produk Admin 



Pada tampilan menu dalam produk ini terdapat data-data dari produk yang akan dijual 

dan disini juga terdapat akses untuk mengedit, menghapus, dan menambahkan data 

produk. 

 

Gambar 15 Tampilan Halaman Tambah Produk Admin 

Selanjutnya yang ada di dalam tampilan ini adalah menambahkan produk baru. 

Tampilan Halaman Kategori dan Tambah Kategori Admin 

 

Gambar 16 Tampilan Halaman Kategori Admin 

 Tampilan ini berisikan kategori-kategori dari beberapa produk dan disini juga terdapat 

akses untuk mengedit, menghapus, dan menambahkan kategori produk. 

 

Gambar 17 Tampilan Halaman Tambah Kategori Admin 



Selanjutnya pada tampilan ini berisikan menu untuk menambahkan kategori baru serta 

foto untuk menampilkan makanan yang akan di jual .  

 

Tampilan Halaman Transaksi dan Laporan Transaksi Admin 

 

Gambar 18 Tampilan Halaman Laporan Transaksi Admin 

Pada tampilan ini berisikan tentang laporan transaksi penjualan untuk admin. 

 

Gambar 19 Tampilan Halaman Transaksi Admin 

Sedangkan pada tampilan ini berisikan hasil transaksi para pembeli serta data-data 

pembeli.  

Tampilan Halaman Profil Admin 



 

Gambar 20 Tampilan Halaman Profil Admin 

Pada tampilan ini berisikan profil admin beserta data diri admin, pada tampilan ini juga 

admin bisa mengubah profilnya. 

Tampilan Halaman Ubah Profil Admin 

 

Gambar 21 Tampilan Halaman Ubah Profil Admin 

Pada tampilan ini berisikan tampilan untuk menggubah profil admin serta untuk 

mengubah foto profil admin. 

Tampilan Halaman Login Customer 

 

Gambar 22 Tampilan Halaman Login Customer 

Tampilan ini berisikan login bagi customer yang sudah mempunyai akun. 



Tampilan Halaman Register Customer 

 

Gambar 23 Tampilan Halaman Register Customer 

Pada tampilan ini berisikan tampilan register bagi customer untuk membuat akun baru 

jika customer belum mempunyai akun. 

Tampilan Halaman Beranda Customer 

 

Gambar 24 Tampilan Halaman Beranda Customer 

Berikut Tampilan halaman beranda customer setelah melakukan login. 

Tampilan Halaman Transaksi Customer 



 

Gambar 25 Tampilan Halaman Transaksi Customer 

Pada tampilan ini customer bisa melihat transaksi yang sudah dilakukan. 

 

Tampilan Halaman Beranda 

 

Gambar 26 Tampilan Halaman Produk 

Selanjutnya pada tampilan ini berisikan tentang tampilan awal website, yang 

menampilkan beranda, produk , hubungi kami, masuk daftar serta search. 

 

Tampilan Halaman Produk 

 

Gambar 27 Tampilan Halaman Produk 

Pada tampilan ini berisi produk-produk yang akan di jual. 



Tampilan Halaman Kontak 

 

Gambar 28 Tampilan Halaman Kontak 

Pada tampilan ini berisikan kontak admin untuk di hubungi bagi customer yang 

memiliki kesulitan untuk bertransaksi, serta terdapat alamat dan nomer telepon admin. 

 

Tampilan Halaman Keranjang  

 

Gambar 29 Tampilan Halaman Keranjang 

Selanjutnya pada tampilan ini berisikan keranjang belanjaan yang digunakan untuk 

menampung daftar barang belanjaan yg akan di beli nantinya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa aplikasi web food e-commerce ini dapat mempermudah pelanggan dalam proses 

pemesanan makanan di manapun dan kapanpun. Dan aplikasi ini yang dapat 

mempermudah admin dalam menambahkan atau mengentry data menu-menu baru ke 

dalam web dan juga mempermudah pengelolaan transaksi. 
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