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ABSTRAK

Saat ini masyarakat Indonesia sedang berada dalam fase transisi menuju masyarakat

era  informasi.  Didalam  mengelola  suatu  bisnis  dibutuhkan  pengelolaan  suatu  sistem

informasi  yang  tepat  demi  kelancaran  bisnis  yang  sedang  di  geluti.  Dimana  sistem

informasi saat ini menjadi alat yang sangat penting untuk mengatur bisnis dan usaha dari

penjual  kepada  konsumen.  Ide  pengelolaan  usaha  Makmoeer.id  ini  dilakukan  karena

adanya trend fashion yang sangat berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat baik

dari kalangan remaja hingga orang dewasa. Oleh karena itu, penulis akan meneliti tentang

transformasi  informasi  penjual  atau  reseller  online  shop  Makmoeer.id.  Metode  yang

digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan  yang  menggunakan

pendekatan  kualitatif  dengan  metode  deskriptif.  Data  yang  diperoleh  penulis  adalah

dengan  cara  wawancara  sumber,  observasi  langsung  dan  menggunakan  data-data

pendukung. Sumber data yang diambil oleh penulis adalah mahasiswa yang mengelola

UMKM online shop Makmoer.id. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memecahkan

masalah yang ada yaitu  menganalisis  transformasi  informasi  bagi  penjual  atu reseller

online shop Makmoer.id dan diharapkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan

pengusaha UMKM di seluruh Indonesia

Kata kunci : Transformasi informasi, Makmoer.id

PENDAHULUAN

UMKM  online shop  Makmoeer.id

adalah  usaha  yang  didasari  dengan

kreatifitas  mahasiswa  dan  mahasiswi

STIE  Mahardhika   Surabaya  dibidang

fashion dan aksesoris yang tengah trend

di  zaman  sekarang.  Alasan  memilih

bidang  usaha  fashion  dan  aksesoris

adalah  berkembangnya  trend  fashion

dan aksesoris yang banyak diminati oleh

seluruh  kalangan  masyarakat  di

Indonesia  bahkan  di  dunia.  Usaha  ini

dilakukan  dengan  media  online

mengingat masa pandemi yang dibatasi
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ketika  berinteraksi  dengan  orang  lain

atau harus menerapkan sosial distancing

salah satunya kegaiatan jual beli. Selain

itu  teknologi  yang  telah  tersedia  juga

sudah  sangat  memadai.  Semua  orang

bisa  berjualan  melalui  media  sosial

contohnya  whatsapp,  facebook,

instagram dan ada juga melalui aplikasi

marketplace  seperti  Shopee,  Lazada,

Tokopedia,  Bukalapak  dan  lain

sebagainya. 

Seiring  berjalannya  waktu  manusia

didunia  bahkan  di  Indonesia  menjadi

semakin  konsumtif  sehingga  banyak

pengusaha  yang  tertarik  untuk

mengembangkan  produk  produk

barunya.  Salah  satu  contoh  bisnis

fashion dan aksesoris yang akan di teliti

oleh  penulis.  Trend  fashion  dan

aksesoris  sangat  diikuti  oleh  seluruh

masyarakat Indonesia bahkan dunia dari

semua  kalangan  baik  pria  maupun

wanita. Trend fashion ini mulai dari baju

dan  pakaian,  sepatu,  tas  mewah,  hijab

atau kerudung dan lain sebagainya. dari

tahun  ke  tahun  usaha  kecil  menengah

mengalami banyak peningkatan. Hal ini

menjadi  bukti  nyata  bahwa  banyak

orang  yang  tertarik  membuka  usaha

meskipun  masih  kecil  kecilan. Dalam

berbisnis  atau  membuka  usaha

dibutuhkan pengelolaan informasi  yang

tepat.  Apalagi  pada  perkembangan

teknologi informasi yang sangat mudah

dari  zamn  ke  zaman  salah  satunya

penggunaan  internet.  Media  internet

menjadi  media  informasi  dan

telekomunikasi yang mampu berdampak

pada  sektor  bisnis.  usaha  yang

dikembangkan bisa melaui e-commerce

agar persaingan bisnis dapat berhasil di

dunia maya atau media  online.  Selama

pandemi  banyak  sekali  penjual  yang

menjual  dagangannya  melalui  online

atau  website  di  internet  sistem  ini

memudahkan penjual untuk menjualkan

barangnya tanpa tatap muka tau datang

langsung  ketoko.  Hal  ini  menjadikan

masyarakat  bahkan  mahasiswa  untuk

mengisi waktunya nya dengan berjualan

online  dengan  media  internet.  Namun

dalam  mengelola  suatu  bisnis

dibutuhkan  proses  pengelolaan

informasi dengan baik dan tepat.

Menurut  pendapat  Kotler  penjualan

merupakan  suatu  proses  dimana

kebutuhan  penjual  dan  pembeli  sama

sama  terpenuhi  melalui  transformasi

informasi  dan  kepentingan  masing

masing. 

Penjualan  UMKM  yang  berbasis

online  Makmoer.id  berusaha  untuk

menjual  trend  trend  fashion  masa  kini

yang  sedang  hype  dikalangan  remaja

maupun  dewasa.  Bahkan  Makmoer.id

tidak hanya menjual  trend fashion saja

namun  juga  aksesoris  yang  digunakan

ketika  mencocokan  fashion  yang
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dipakai.  Proses  pendataan  penjualan

barang  kepada  grosir  dan  konsumen

dicatat sesui dengan nama supplier atau

grosir,  nama  barang,  tanggal

pengiriman,  tanggal  pembayaran,  harga

dan  jumlah  barang  yang  di  pesan  .

mereka mengelola sistem informasi dari

penjual  kepada  kasir  untuk  didata

kembali.  Online  shop  makmoer.id

memiliki  ciri  khas  dalam  proses

mengelola  informasi  tentang  produk

yang  mereka  jual.  Dengan  pemaparan

pendahuluan  diatas  peneliti  ingin

meneliti  bagaimana  tranformasi

informasi  bagi  penjual  atau  reseller

Makmoer.id. 

Tabel 1

PENELITIAN TERDAHULU

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian
1. Sandy  Kosasi,

2014.

Pembuatan  Sistem

Infromasi  Penjualan

Berbasis Website Untuk

Memperluas  Pangsa

Pasar,  ISBN :  978-602-

1180-04-4, 2014.

Jurnal ini membahas tentang sistem

informasi  penjualan  berbasis  web

sebagai  sarana  untuk  memperluas

pangsa  pasar  melalui  transformasi

proses  bisnis  ke  arah  digitisasi,

mobilitas  modal  dan  liberalisasi

produk  dan  jasa  yang  disediakan.

Sistem  ini  tanpa  adanya  perantara

yang  disediakan  sebagai  laporan

data  sebagai  informasi  kepada

pengelolah pangsa pasar.
2. Suparto

Darudiato, 2015.

Perancangan  Data

Warehouse  Penjualana

Untuk  Mendukung

Kebutuhan  Informasi

Eksekutif  Cemerlang

Skin Care, Vol. 1 No. 5,

2010.

Jurnal  ini  membahas  tentang

perancangan  arsitektur  data

warehouse  yang  fokusnya  terdapat

pada  penyediaan  data  yang  ada

sehingga  dapat  memenuhi  semua

kebutuhan  informasi  penjualan

untuk  memenej  penjualan.  Sistem

ini  digunakan  untuk  membatu

pengguna  dalam  mendukung

informasi  yang sifatnya  global  dan

dapat  menyelesaikan  berbagai

permasalaha yang ada.
3. Puspita  Dwi Sistem  Informasi Jurnal  ini  membahas  tentang
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Astuti, 2011. Penjualan  Obat  Pada

Apotek  Jati  Farma

Arjosari,  Vol.  3  No.  4,

2011.

pengelolahan data apotek Jati Farma

yang  masih  konvensional  untuk

mengerjakan  tugas  tugas  dari

Apotek. Sehingga masih dibutuhkan

sistem  yang  dapat  mengatasi

permasalahan  dengan  baik  tentang

hal  itu.  Dalam hal  ini  sistem yang

dibutuhkan  mestinya  lebih  dari

konvensional  namun  menggunakan

sistem komputerisasi  karena zaman

yang sudah semakin berkembang.

METODE PENELITIAN

Jenis  penelitian  ini  menggunakan

metode  kualitatif  yaitu  dengan  field

research  atau  penelitian lapangan.

Metode  penelitian  adalah  cara  ilmiah

untuk  memperoleh  data  dengan  tujuan

untuk proses  penelitian dengan mudah.

Metode  penelitian  digunakan  untuk

proses  perencanaan  penelitian.

Penelitian  ini  menggunakan  metode

kualitatif  dengan pendekatan deskriptif.

Pendekatan  ini  menggambarkan  hasil

penelitian yang akan dilakukan. Teknik

pengumpulan  data  peneliti  akan

melakukan  observasi  langsung,

interview atau wawancara online sumber

yaitu  owner  atau  penjual  online  shop

makmoer.id  dan  dokumen  dokumen

pendukung.   Teknik  teknik  ini  adalah

teknik  yang  sangat  penting  apabila

melakukan penelitian kualitatif.   Lokasi

yang  digunakan  untuk  penelitian

bertempat  di  Surabaya.  Sumber

penelitian  adalah  penjual  UMKM

fashion  dan  aksesoris  online  shop

Makmoer.id.  metode  penelitian  ini

dilakukan secara bertahap. Penelitian ini

diklakukan  secara  rinci  dan  jelas.

Penelitian  ini  diharapkan  untuk

memecahkan  masalah  yang  ada  yaitu

menganalisis  transformasi  informasi

bagi  penjual  atu  reseller  online  shop

Makmoer.id.

HASIL PENELITIAN

Hasil  wawancara  online  penulis

dengan  owner  makmoer.id  ia

menjelaskan sedikit tentang produk dan

harga dari usahanya. Makmoer.id adalah

suatu  online  shop  yang  bergerak  di

bidang fashion berdiri mulai tahun 2020.

Barang - barang yang dipasarkan berupa

baju  fashion,  hijab,  tas,dll.  Karena

seperti pada umumnya wanita memiliki
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tingkat keinginan berbelanja yang tinggi.

Makmoeer.id merupakan usaha berbasis

online yang menggunakan media sosial

Instagram,  Facebook,  dan  Whatsapp

sebagai  media  penjualannya.  Keunikan

pada  online  shop  Makmoeer.id  yaitu

display yang digunakan pada Instagram

adalah  real  picture,  menggunakan

kemasan  yang  dikemas  dengan  cukup

menarik dan  elegan.  Hal  tersebut  yang

menjadi  unggulan  Makmoeer.id  dalam

segi packaging pada produk fashionnya

sehingga  terlihat  produk  fashion  yang

berkelas  namun  tetap  dengan  harga

terjangkau. 

Harga  yang  dipatok  oleh  owner

makmoer.id adalah standart untuk semua

kalangan.  Harga  yang  diberikan  mulai

dari harga Rp. 20.000 hingga harga Rp.

35.000.  harga  jual  produk  fashion  dan

aksesoris  di  online  shop  Makmoer.id

berbeda  dengan  pesaing  sesamanya.

Banyak  dari  mereka  yang  menjual

barang  dengan  harga  yang  tinggi

berkisar Rp 150.000sampai  Rp 200.00.

Namun  harga  tersebut  tidak  tetap  dan

bisa  berubah  ubah  sesuai  dengan

perubahan  biaya  produksi  dan  biaya

lainnya.   Keunggulan  dari  online  shop

makmoer.id  ini  yaitu  penjualan  produk

dengan  harga  murah  konsumen  dapat

mendapatkan barang yang menarik juga

berkualitas.  Hal  ini  lah  yang  menarik

banyak  konsumen  dan  grosir  untuk

berbelanja di online shop Makmoer.id

Sistem  yang  berjalan  pada  online

shop  Makmoer.id  adalah  bersifat

konvensional. Penjual akan memvalidasi

data  pembelian  dan  penjualan,  data

supplier  kemudian  ada  data  pelanggan

dan  data  produk.  Kemudian  data  yang

telah divalidasi akan dilaporkan kepada

kasir  dan  akuntasi  dalam  bentuk

informasi.  Sistem  ini  menggunakan

flowchart  untuk  menggambarkan

berbagai  proses  kegiatan  online  shop

Makmoer.id.  berikut  desain  flowchart

sistem yang berjalan.

PEMBAHASAN

Dari  hasil  observasi  dan  interview

penulis  dengan  pemilik  online  shop

makmoer.id.  penulis mendapatkan hasil

dari pengertian penelitian ini. Infromasi

adalah data yang telah divalidasi untuk

dipakai  sebagai  proses  pengambilan

keputusan.  Seperti  menurut  pendapat

dari Kusrini dan Andri Koniyo informasi

Transformasi Informasi…. (Tiara, Niken, Agus) Hal. 113 - 120 117

Akuntansi 

Kasir 

Penjual / reseller

Grosir 



adalah  data  yang  telah  diolah  menjadi

sebuah  laporan  yang  penting  bagi

penggunany,  selain  itu  juga  sangat

bermanfaat bagi pengambilan keputusan

dan  mendukung  sumber  informasi.

Informasi  sangat  penting  digunakan

untuk  berbisnis  apalagi  bisnis  online

shop  di  website.  Untuk  mengakses

online  shop  sendiri  bisa  menggunakan

perangkat  lunak  yang  disebut  dengan

browser. 

Sistem  informasi  yang  digunakan

memiliki  beberapa  komponen  yaitu

masukan,  model,  keluaran,  teknologi,

basis  data,  dan  kendali.  Sistem  ini

mempunyai  2  kebutuhan  yaitu

fungsional dan nonfungsional

1. Kebutuhan fungsional

Untuk  kebutuhan  pengguna,

pengguna  mendapatkan  informasi

data  pembelian  dan  penjualan

produk, dan pengguna mendapatkan

informasi persediaan produk. Untuk

kebutuhan  administrator,

administrator dapat melakukan login

ke  sistem  yang  digunakan,  dapat

memenej  data  base  sistem,  dan

mengelola  data  pembelian,

penjualan,  dan  persediaan  barang

atau produk.

2. Kebutuhan Nonfungsional

Kebutuhan  ini  tidak  langsung

dengan fitur sistem. kebutuhan yang

digunakan  adalah  beberapa

perangkat keras dan perangkat lunak

Tranformasi  informasi  dari  grosir

kepada  penjual  bersifat  konvensional

dan  masih  menggunakan  metode  yang

manual.  Grosir  akan  mendata  produk,

harga,  pelanggan,  supplier,  pembelian

dan penjualan. Kemudian Data data ini

dilaporkan  kepada  akuntansi  berupa

informasi.  Pembeli  bisa  mengakses

website  online  shop  makmoer.id  di

internet dan browser. 

Pertama  pembeli  akan  menemukan

halaman  menu  untuk  login.  Setelah

login  pembeli  menuju  halaman  menu

admin.  Setelah  itu  pembeli  akan  bisa

menemukan menu jenis barang pembeli

bisa memilih kategori produk, kemudian

ada  halaman  menu  data  barang  disini

berisikan harga barang dan stok barang.

Halaman  menu  data  pemesanan  disini

pembeli  bisa  melakukan  pemesanan

barang  yang  akan  di  beli  dan  tahap

selanjutnya  pembeli  akan  menuju

halaman menu  transaksi  penjualan  dan

tahap  yang  terakhir  adalah  halaman

menu  cetak  transaksi  biasanya  barang

kana  di  proses  setelah  pembeli

menunjukkan bukti transfer uang kepada

penjual. 

PENUTUP

Kesimpulan
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Hasil  analisis  data  yang  telah  di

peroleh peneliti dari pembahasan, maka

dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  yang

digunakan oleh online shop makmoer.id

menggunakan sistem manual dan sistem

yang digunakan ini dapat mempermudah

dan mempercepat proses penjual dalam

mendapatkan  informasi  dari  supplier

maupuan konsumen.  Selain  itu  penjual

juga  dengan  mudah  mendapatkan

informasi  tentang  data  brarang  dan

produk. Sistem ini mempermudah proses

pembuatan  catatan  transaksi  dari

supplier  dan  pembeli  ke  penjual  yang

akan  dikirimkan  kekasir.  Meskipun

sistem  yang  digunakan  masih

konvensional  namun  sistem  ini  sangat

bermanfaat  untuk  transformasi  data  ke

informasi  dari  grosir  ke  kasir  dan

akuntansi. 

Pembeli bisa memulai dengan login

website,  menuju  menu  utama  dengan

memilih  jenis  barang  kemudian  input

data  dan  produk yang di  beli,  mengisi

menu  data  pemesanan  pembeli,  bagi

supplier  juga  wajib  mengisi  data

supplier kemudian mengisis form admin.

Pembelian  produk  via  online  saat  ini

sangat  mudah  dengan  bermodalkan

kuota  dan  smartphone  maka  pembeli

bisa  membeli  dan  melakukan  transaksi

dengan  mudah.  informasi  pemesanan

akan  dilaporkan  grosir  ke  kasir  untuk

kembali  didata  dan  ditujukan  kepada

akuntansi.

Saran

Dari kesimpulan diatas online shop

Makmoer.id  diharapkan  tetap  menjaga

kualitas  produk  yang  dijualkan  dengan

yang  ada  digambar  promosi  di  media

sosial agar produk dapat sesuai dengan

ekspektasi  konsumen.  Owner  online

shop  Makmoer.id  diharapkan  bisa

menstabilkan  harga  sesuai  dengan

pendapatan  masyarakat  seperti  harga

yang  bersahabat  bagi  mahasiswa  dan

kalangan  menengah  kebawah  sehingga

mereka  tetap  bisa  berbelanja  sesuai

budget yang mereka punya.

Online shop makmoer.id diharapkan

menyediakan jaringan yang mudah agar

dapat  mendukung  dalam  menjalankan

sistem agar pemilik dapat mengatur data

Yang akan dilaporkan dengan baik dan

tertata  baik  transaksi  maupun  pesanan

produk  Dimana  saja.  Perlu  adanya

pelatihan  yang  baik  agar  kasir  dapat

menggunakan  sistem  toko  dan  mampu

mendata  laporan  dengan  baik  agar

sistem yang digunakan oleh online shop

makmoer.id berjalan dengan maksima.

Penelitian  ini  diharapkan  bisa

bermanfaat  bagi  masyarakat  khususnya

bagi orang yang memiliki usaha UMKM

agar menjadi ilmu baru untuk kemajuan

usahanya.  Dengan  mengutamakan

kepuasan  dan  kepercayaan  konsumen
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maka  usahanya  akan  bisa  berkembang

seiring dengan loyalnya konsumen.
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