
 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 e-Marketplace  

Semakin berkembangnya internet menyebabkan timbulnya sebuah pasar 

perdagangan baru yang dikenal dengan nama e-Marketplace dimana pada e-

Marketplace ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung namun 

memanfaatkan media internet untuk berinteraksi ataupun mencari produk yang di 

inginkan dimana e-Marketplace ini memiliki keunggulan yakni tidak tebatasi oleh 

teritori ruang (geografis) maupun waktu (Indrajit, 2011 dikutip oleh Suwignyo 

dkk). 

e-Marketplace adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan 

pemasaran suatu produk atau jasa melalui media internet atau jaringan world wide 

web, Sedangkan place sendiri dalam kamus bahasa inggris artinya adalah tempat. 

Jadi, pengertian dari e-Marketplace adalah tempat atau wadah untuk melakukan 

pemasaran produk  atau jasa melalui atau menggunakan media internet (Sadgotra 

dkk, 2013). 

Menurut Turban (2012), e-Marketplace dapat di bagi menjadi tiga jenis 

yaitu: e-Marketplace private, public dan konsorsium. Ketiga jenis e-Marketplace  

tersebut memiliki tugas yang berbeda seperti e-Marketplace private lebih 

berhubungan dengan usaha yang dilakukan secara individu-individu, e-

Marketplace public berhubungan  dengan pelayanan  barang  dan  jasa  yang  

dilakukan  oleh  pemerintah/instansi/perusahaan  yang  bersifat umum. Sedangkan 

e-Marketplace konsorsium merupakan gabungan dari beberapa perusahaan yang 

bekerjasama  dalam  menyelesaikan  suatu  proyek (Turban, 2012 di kutip oleh 

Mansur, 2015). 

2.2 Promosi 

Promosi adalah bagian dari bauran pemasaran yang besar perannya. Promosi 

merupakan kegiatan-kegiatan yang secara aktif  dilakukan perusahaan untuk 

mendorong  konsumen  membeli produk  yang  ditawarkan.  Promosi  juga  
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dikatakan sebagai proses berlanjut  karena dapat menimbulkan rangkaian kegiatan 

perusahaan yang selanjutnya. Karena itu promosi dipandang sebagai arus informasi 

atau  persuasi  satu  arah  yang  dibuat  untuk mengarahkan  seseorang  atau  

organisasi  agar melakukan  pertukaran  dalam  pemasaran.  Kegiatan dalam 

promosi ini pada umumnya adalah periklanan, personal selling, promosi  penjualan,  

pemasaran langsung,  serta  hubungan  masyarakat  dan  publisitas (Sadgotra dkk, 

2013). 

2.3 UMKM 

Sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM): 

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan  dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur 

dalam undang-undang ini.  

2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.  

3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai,  atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 

usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 

Kriteria UMKM adalah sebagai berikut: 

1. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:  

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  
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b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga 

ratus juta rupiah). 

2. Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:  

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp  500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah).  

3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:  

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). 

2.4 Dinas Koperasi UMKM kota Pekanbaru 

Dinas Koperasi dan UMKM kota Pekanbaru adalah salah satu instansi 

pemerintahan yang ada di kota Pekanbaru. Dinas Koperasi UMKM kota Pekanbaru 

awalnya bernama Dinas Koperasi lalu semenjak tahun 2000 Dinas Koperasi 

bertransformasi menjadi Dinas Koperasi UMKM kota Pekanbaru yang dimana 

instansi tersebut bukan hanya menaungi soal koperasi se kota Pekanbaru tetapi juga 

turut andil dalam membantu pemerintah untuk mendata usaha usaha kecil dan 

menengah yang ada di kota Pekanbaru .  

Dinas Koperasi UMKM kota Pekanbaru sekarang bertempat di jl. Teratai no 

83 dimana pada kantor tersebut juga terdapat dua instansi pemerintahan yaitu dinas 

pendapatan daerah (dispenda) dan dinas perindustrian perdagangan (disperindag). 

Dinas Koperasi UMKM Kota Pekanbaru memiliki 4 bidang yaitu: 

1. Bidang Koperasi 

2. Bidang UMKM 
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3. Bidang Fasilitasi Permodalan dan Jasa Keuangan 

4. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan 

Masing-masing bidang memiliki tugas dan tupoksinya masing masing untuk 

menunjang kinerja dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. 

1. Visi 

Terciptanya koperasi usaha mikro kecil dan menengah sebagai pelaku 

utama kegiatan ekonomi kerakyatan di kota Pekanbaru berbasis mekanisme pasar 

yang berkeadilan. 

2. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah misi Dinas Koperasi 

UMKM sebagai berikut: 

a. Menjaga agar koperasi dan UMKM tetap tumbuh dan berkembang dalam 

sistem perekonomian masyarakat, sehingga eksistensi dan perannya semakin 

berarti. 
 

b. Meningkatkan profesionalisme para pengurus koperasi dan UMKM sehingga 

mampu mengelola usaha secara lebih tepat guna dan lebih tepat sasaran, 

sehingga volume kegiatan usaha menunjukan perkembangan positif dan 

memberikan nilai tambah. 
 

c. Menciptakan iklim berusaha yang kondusif sehingga koperasi dan UMKM 

dapat secara leluasa memasuki mekanisme pasar, sehingga tercipta kemitraan 

sejajar antar koperasi dan umkm dengan lembaga perekonomian lainnya. 
 

d. Menciptakan landasan yang kuat dan mendapat kepercayaan masyarakat 

kepada koperasi dan UMKM sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi 

kerakyatan yang memberikan jaminan kehidupan masa depan yang layak. 

2.5 Metode Pengumpulan Data 

2.5.1 Observasi 

Menurut Jugiyanto (1999) observasi atau pengamatan adalah suatu teknik 

yang cukup efektif dalam mempelajari suatu sistem. Observasi merupakan 
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pengamatan langsung suatu kegiatan yang dilakukan. Pada waktu melakukan 

observasi analsis sistem dapat ikut langsung berpartisipasi atau hanya mengamati 

saja orang-orang yang sedang melakukan kegiatan tersebut.  

Observasi memiliki beberapa kebaikan di antaranya: 

1. Data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung memiliki 

keandalan yang tinggi 

2. Analisis sistem melalui observasi dapat melihat langsung apa yang 

sedang dikerjakan. 

3. Dengan observasi, analisis sistem dapat menggambarkan lingkungan 

fisik dari kegiatan-kegiatan seperti misalnya tata-letak fisik peralatan, 

penerangan, gangguan suara dan lain sebagainya. 

4. Dengan observasi analisis sistem dapat megukur tingkat suatu 

pekerjaan. 

Hasil dari Observasi yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Lampiran A di Laporan ini. 

2.5.2 Wawancara  

Menurut Jugiyanto (1999) wawancara merupakan suatu teknik 

pengumpulan data/fakta (Fact finding technique) yang penting dan banyak 

dilakukan dalam pengembangan sistem. Wawancara memungkinkan analisis sistem 

sebagai pewawancara (interviewer) untuk mengumpulkan data secara tatap muka 

langsung dengan orang yang di wawancarai (interviewee). 

Wawancara mempunyai beberapa kebaikan dalam pengumpulan data 

dengan teknik yang lainnya .kebaikan dari wawancara adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara memberikan kesempatan kepada pewawancara untuk 

memotivasi orang yang di wawancarai untuk menjawab dengan bebas dan 

terbuka. 

2. Memungkinkan pewawancara mengembangkan pertanyaan sesuai situasi. 

3. Pewawancara dapat menilai kebenaran jawaban dari gerak gerik yang di 

wawancarai. 

4. Pewawancara dapat menanyakan kegiatan-kegiatan khusus yang tidak 

selalu terjadi. 
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Hasil dari wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Lampiran A di laporan ini. 

2.6 Analisa Biaya dan Manfaat 

Menurut Jugiyanto (1999) Analisis biaya dan manfaat adalah suatu cara 

yang digunakan untuk menentukan suatu sistem informasi layak atau tidak untuk 

diterapkan. Dalam proses analisis suatu investasi, terdapat dua aliran kas, yaitu 

aliran kas keluar (cash outflow) dan aliran kas masuk (cash inflow). Aliran kas 

keluar terjadi karena pengeluaran-pengeluaran uang untuk biaya investasi. Aliran 

kas masuk terjadi dari manfaat yang dihasilkan dari investasi. Terdapat beberapa 

metode dalam melakukan analisis biaya dan manfaat dalam penelitian kali ini akan 

menggunakan dua metode saja yakni: metode periode pengembalian (payback 

period) dan metode pengembalian investasi (return on invesment). 

1. Metode Periode Pengembalian (Payback period) 

Metode ini menilai proyek investasi dengan dasar lamanya investasi 

tersebut dapat tertutup dengan aliran-aliran kas masuk. Metode ini tidak 

memasukkan faktor bunga ke dalam perhitungan. 

Berikut ini merupakan rumus dari perhitungan metode periode 

pengembalian 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =  
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑎𝑤𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑒𝑑
 × 1 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛……………(2.1) 

2. Metode Pengembalian Investasi (Return on Invesment) 

Metode pengembalian investasi digunakan untuk mengukur persentase 

manfaat yang dihasilkan oleh proyek dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkannya.Return on invesment (ROI) dari suatu proyek dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

ROI =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡−𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎
𝑋 100……………………………(2.2) 

Suatu proyek investasi yang mempunyai ROI lebih besar dari 0 adalah 

proyek yang dapat diterima. 



14 
 

2.7 Metode Pengembangan Sistem 

Metode pengembangan sistem sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses 

mengembangkan dan juga mengubah suatu sistem perangkat lunak atau software 

dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Dalam penelitian ini, model 

pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Menurut Pressman (2010) 

yang dikutip dari Rohayati (2014) model waterfall adalah model klasik yang 

bersifat sistematis, berurutan dalam membangun sistem. Fase-fase dalam model 

waterfall menurut Presmann dapat di lihat pada gambar Gambar 2.1. 

Comunication
Project initiaton 

requirment 

gathering

Planning
Estimating

Scheduling

tracking

Modelling
Analysis

design
Construction

Code

test

Deployment
Delivery

Support

feedback

 

Gambar 2.1 Ilustrasi Model Waterfall 

(Sumber: Rohayati, 2014) 

2.7.1 Communication 

Pada tahap ini akan dilakukan inisiasi proyek, seperti menganalisis masalah 

yang ada dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu dilakukan juga requirements 

gathering, dimana akan dikumpulkan requirement dari user melalui analisis. 

2.7.2 Planning 

Tahap ini merupakan tahap dimana akan dilakukan estimasi mengenai 

kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk membuat sebuah sistem. Selain itu, 

penjadwalan dalam proses pengerjaan juga ditentukan pada tahap ini. 

2.7.3 Modelling 

Proses modelling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan software yang dapat di perkirakan sebelum membuat koding. Proses 

ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi interface 
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dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang 

disebut software requirement.  

2.7.4 Construction 

Construction merupakan proses membuat kode. Coding atau pengekodean 

merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. 

Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta user. Tahapan inilah 

yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu software, artinya 

penggunaan komputer akan dimaksimalkan pada tahap ini. Setelah pengkodean 

selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah di buat tadi. 

Tujuannya testing adalah menemukan keselahan-kesalahan pada sistem tersebut 

agar kemudian bisa di perbaiki.  

2.7.5 Deployment 

Setelah proses pengkodean dan pengujian selesai, dilakukan implementasi 

sistem. Pada tahap ini juga dilakukan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan 

agar sistem tersebut tetap berjalan sebagaimana fungsinya. 

 

2.8 Object Oriented Analysis Design (OOAD) 

Menurut Sholiq (2006) metode berorientasi objek atau object oriented 

merupakan paradigma baru dalam rekayasa perangkat lunak yang memandang 

sistem sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang saling berinteraksi. Adapun yang 

dimaksud dengan berorientasi objek adalah bahwa mengorganisasikan perangkat 

lunak sebagai kumpulan objek-objek diskrit yang bekerja sama antara informasi 

atau struktur data dan perilaku (behavior) yang mengaturnya. 

Menurut Sutopo (2002) fokus utama metodologi ini pada objek, dengan 

melihat suatu sistem terdiri dari objek yang saling berhubungan. Objek dapat di 

gambarkan sebagai benda, orang, tempat, dan sebagainya yang mempunyai atribut 

dan metode. Metodologi terdiri dari pembuatan model dari domain aplikasi, 

kemudian menambahkan rincian implementasi pada saat pembuatan desain dari 

suatu sistem. 
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Menurut Nugroho (2004) beberapa karakteristik yang menjadi ciri-ciri dari 

pendekatan berorientasi objek adalah: 

1. Pendekatan lebih kepada data dan bukannya pada prosedur/fungsi. 

2. Progam besar dibagi pada apa yang dinamakan objek-objek. 

3. Struktur data dirancang dengan menjadi karakteristik dari objek-objek. 

4. Fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam suatu objek yang 

sama. 

5. Data tersembunyi dan terlindungi dari fungsi/prosedur yang ada diluar. 

6. Objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim message 

satu sama lain. 

7. Pendekatan yang digunakan yakni dari bawah ke atas (bottom up approach). 

Teknik perancangan OOAD pernah digunakan pada penelitian Novita 

(2015). Dilihat dari kesimpulan penelitian tersebut perancangan mengunakan 

OOAD dan pemodelan menggunakan UML terbukti mampu dalam menyelesaikan 

perancangan sistem dengan baik. 

2.9 Tangible dan Intangible 

2.9.1 Tangible 

Menurut Alaan (2016) tangible yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, 

peralatan, pegawai, dan material yang dipasang. Dimensi ini menggambarkan 

wujud secara fisik dan layanan yang akan diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, 

penting bagi perusahaan untuk memberikan impresi yang positif terhadap kualitas 

layanan yang diberikan tetapi tidak menyebabkan harapan pelanggan yang terlalu 

tinggi. Hal ini meliputi lingkungan fisik seperti interior outlet, penampilan personil 

yang rapi dan menarik saat memberikan jasa. Berikut ini merupakan contoh 

kegiatan tangible. 

1. Terdapatnya furnitur yang modern dan nyaman pada hotel. 

2. Interior dan eksterior hiasan di hotel cukup menarik. 

3. Karyawan berpenampilan rapi. 

4. Fasilitas hotel up to date. 

5. Hotel dalam keadaan bersih. 
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2.9.2 Intangible 

Intangible asset adalah aktivas tidak berwujud yang nilai dan manfaatnya 

berubah-ubah. Intangible asset memiliki hubungan yang kuat dengan penilaian 

perusahaan, Semakin baik pengelolaan intellectual capital akan meningkatkan nilai 

pasar perusahaan (Widhiastuti, 2015). 

2.10 Event Table 

Sebuah event table di dalamnya terdapat baris dan kolom, yang 

menggambarkan kegiatan-kegiatan dan penjelasannya masing-masing. Masing-

masing baris di dalam event table mencatat informasi mengenai sebuah event dan 

hal tersebut adalah use case. Masing-masing kolom dalam event table merupakan 

sebuah kunci informasi mengenai event dan use case (Satzinger, 2010). 

 

Gambar 2.2 Cara Pembuatan Event Table 

(Sumber: Satzinger, 2010) 

Gambar 2.2 merupakan sebuah cara untuk membuat event table, dalam 

gambar tersebut terdapat beberapa kolom yang berisi atribut berbeda. Berikut 

adalah penjelasan dari setiap atribut tersebut: 

1. Event adalah kejadian pada waktu dan tempat tertentu yang dapat dijelaskan 

dan diingat. 
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2. Trigger adalah sinyal yang memberitahu sistem bahwa suatu peristiwa telah 

terjadi, baik kedatangan data yang membutuhkan pengolahan atau titik 

waktu. 

3. Source adalah agen eksternal atau aktor yang memasok data ke sistem. 

4. Use case adalah memberikan apa yang sistem lakukan ketika event terjadi. 

5. Response adalah output yang diproduksi oleh sistem, yang masuk ke tujuan. 

6. Destination adalah agen eksternal atau aktor yang menerima data dari 

sistem. 

2.11 Unified Modelling Language (UML) 

Menurut Sholiq (2006) Notasi UML dibuat sebagai kolaborasi dari Grady 

Booch, DR. James Rumbough, Ivar Jacobson, Rebecca Wirfs-Brock, Peter 

Yourdon, dan lainnya. UML menyediakan beberapa diagram yang menunjukkan 

berbagai aspek dalam sistem. Menurut Sholiq (2006) tujuan utama perancangan 

UML ada enam, yaitu: 

1. Menyediakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif dan siap pakai untuk 

mengembangakan dan pertukaran  model-model yang berarti. 

2. Menyediakan makanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas 

konsep-konsep inti. 

3. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemograman dan proses 

pengembangan tertentu. 

4. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan. 

5. Mendorong pertumbuhan pasar kakas berorientasi objek. 

6. Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti 

komponen, kolaborasi, framework dan pattern. 

2.11.1 Use Case Diagram 

Use Case Diagram menyajikan interaksi antara use case dan aktor. Dimana 

aktor dapat berupa orang, peralatan, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem yang sedang dibangun. use case menggambarkan fungsionalitas sistem atau 

persyaratan yang harus dipenuhi sistem dari pandangan pemakai atau pengguna. 



19 
 

Simbol-simbol yang digunakan pada Use Case Diagram dapat di lihat pada Tabel 

2.1. 

Tabel 2.1 Simbol-Simbol Use Case Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1.  Use Case 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. 

2. 

 

 Actor 

Menspesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi 

dengan use case. 

3.  Association 
Apa yang menghubungkan antara objek 

satu dengan objek lainnya. 

4.  Extend 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) 

akan mempengaruhi elemen yang 

bergantung padanya elemen yang tidak 

mandiri. 

5.  Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan struktur 

data dari objek yang ada di atasnya objek 

induk (ancestor). 

6.  Include 
Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit. 

Sumber: Sholiq (2006) 

2.11.2 Activity Diagram 

Activity Diagram menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat juga 

digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam use case. 
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Aktivitas dalam diagram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar bersudut 

tidak lancip, yang di dalamnya berisi langkah-langkah apa saja yang terjadi dalam 

aliran kerja. Ada sebuah keadaan mulai (start state) yang menunjukkan di mulainya 

aliran kerja, dan sebuah keadaan selesai (end state) yang menunjukkan akhir 

diagram, titik keputusan dipresentasikan dengan diamond. Activity Diagram  tidak 

perlu dibuat untuk setiap aliran kerja, tetapi diagram ini akan sangat berguna untuk 

aliran kerja yang komplek dan melebar. Simbol-simbol yang digunakan pada 

Activity Diagram  dapat di lihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Simbol-Simbol Activity Diagram  

No Gambar Nama Keterangan 

1. 

 

Activity 

Memperlihatkan bagaimana 

masing-masing kelas antarmuka 

saling berinteraksi satu sama lain 

2. 
 

Action 

State dari sistem yang 

mencerminkan eksekusi dari suatu 

aksi 

3.  Initial Node 

Bagaimana objek dibentuk atau di 

awali 

4.  Actifity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan 

dihancurkan 

Sumber: Sholiq (2006) 

2.11.3 Sequence Diagram 

Sequence Diagram digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas 

dalam use case. Diagram ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara objek. 

Diagram ini merupakan pandangan dinamis terhadap sistem. Diagram ini 
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menekankan pada basis keberurutan waktu dari pesan-pesan yang terjadi. Simbol-

simbol yang digunakan pada Sequence Diagram dapat di lihat pada Tabel 2.3. 
 

Tabel 2.3 Simbol-Simbol Sequence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1. 

 

LifeLine 

Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi 

2. 
 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktifitas yang terjadi 

3. 
 

 

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktifitas yang terjadi 

Sumber: Sholiq (2006) 

2.11.4 Class Diagram 

Class Diagram menunjukan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas 

mengandung informasi dan tingkah laku (behavior) yang berkaitan dengan 

informasi tersebut. Sebuah kelas pada diagram kelas dibuat untuk setiap tipe objek 

pada diagram sekuensial atau diagram kolaborasi. 

Para programmer menggunakan diagram ini untuk mengembangkan kelas. 

Case tool tertentu seperti Rational Rose membangkitkan struktur kode sumber 

untuk kelas-kelas, kemudian para programmer menyempurnakan dengan bahasa 

pemrograman yang dipilih pada saat coding. Para analyst menggunakan diagram 

ini untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem mempergunakan 

diagram ini untuk melihat rancangan sistem. Simbol-simbol yang digunakan pada 

diagram kelas dapat di lihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Simbol-Simbol Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1.  Generalization 

Hubungan dimana objek anak 

(descendent) berbagi perilaku dan 

struktur data dari objek yang ada di 

atasnya objek induk (ancestor) 

2. 
 Nary 

Association 

Upaya untuk menghindari asosiasi 

dengan lebih dari 2 objek 

3. 
 

Class 

Himpunan dari objek-objek yang berbagi 

atribut serta operasi yang sama 

4. 
 

Collaboration 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan 

suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor 

5. 
 

Realization 

Operasi yang benar-benar dilakukan oleh 

suatu objek 

6.  Dependency 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

(independent) akan mempegaruhi 

elemen yang bergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri 

7.  Association 

Apa yang menghubungkan antara objek 

satu dengan objek lainnya 

Sumber: Sholiq (2006) 

2.12 Basisdata (Database) 

Menurut Fatansyah (2007) basisdata terdiri atas dua kata, yaitu Basis dan 

Data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang/ 
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berkumpul. Sedangkan data adalah reprentasi fakta dunia nyata yang mewakili 

suatu objek seperti manusia (siswa, pegawai, pembeli, pelanggan), barang, hewan, 

peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya. 

Menurut Kadir (2003) mengatakan bahwa basisdata adalah suatu 

pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan 

aktifitas untuk memperoleh informasi. Basis data dimaksudkan untuk mengatasi 

problem pada sistem yang memakai pendekatan berbasis berkas. 

Secara lebih lengkap, tujuan basis data adalah sebagai berikut: 

1. Kecepatan dan kemudahan (speed) 

2. Efisiensi ruang penyimpanan (space) 

3. Keakuratan (accuracy) 

4. Ketersediaan (availability) 

5. Kelengkapan (completeness) 

6. Keamanan (security) 

7. Kebersamaan pemakai (sharability) 

2.13 Bahasa Pemrograman, dan Database yang digunakan 

2.13.1 MySQL 

Di kutip dari mysql.com (2016) MySQL adalah sebuah open source sistem 

manajemen database SQL yang dikembangkan, didistribusikan dan didukung oleh 

Oracle Corporation. Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, 

namun dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk 

turunan yang bersifat komersial. Keistimewaan dari MySQL adalah dapat berjalan 

stabil di berbagai sistem operasi, open source, multi user, kecepatan dalam 

memproses query, menyediakan ragam tipe data, keamanan, mampu menangani 

basis data skala besar, memiliki antarmuka yang mudah di mengerti, dan memiliki 

struktur tabel yang lebih fleksibel. 

2.13.2 PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) 

Di kutip dari php.net (2016) PHP adalah bahasa pemrograman script server-

side yang di desain untuk mengembangkan web yang dapat ditanamkan ke dalam 
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bahasa. Sintaks mengacu pada C, Java dan Perl. Tujuan utama dari bahasa ini adalah 

agar para pengembang web mampu menulis halaman web secara dinamis. 

PHP yang akan digunakan pada penelitian ini adalah PHP versi 5 yang mana 

merupakan kelanjutan dari evolusi PHP versi 4. Walaupun pada PHP versi 4 sudah 

banyak library yang ditambahkan, PHP versi 5 menawarkan peningkatan dari 

fungsionalitas dan penambahan beberapa fitur, antara lain: 

1. Peningkatan dari kemampuan pemrograman berorientasi objek. 

2. Exception handling, yang menstandarisasi logika atas pemberitahuan 

kesalahan pemrograman. 

3. Peningkatan terhadap penanganan string. 

4. Peningkatan dukungan terhadap XML dan Web Service, yang menggunakan 

libxml2. 

5. Dukungan terhadap SQLite database server. 

6. PHP versi 5 dapat membuat file swf dan applet java. 

2.14 Plugins, Library dan layanan yang digunakan 

2.14.1 Mylivechat 

Di kutip dari mylivechat.com (2018) mylivechat adalah sebuah layanan 

obrolan secara langsung terkemuka yang membantu meningkatkan rasio konversi 

situs web melalui klik untuk mengobrol. Situs ini mempermudah untuk 

menambahkan oborolan langsung ke dalam web. Kelebihan dari layanan yang 

disediakan oleh mylivechat adalah dapat digunakan secara gratis, telah menerapkan 

SSL Secured dan support android dan IOS. Untuk mengakses layanan ini anda 

dapat mendaftar di www.mylivechat.com. 

2.14.2 Bootstrap 

Di kutip dari w3school.com (2018) bootstrap merupakan sebuah framework 

yang terdiri atas HTML, CSS, dan Javascript yang digunakan dalam membangun 

sebuah tampilan yang responsive yang mendukung tampilan mobile. Framework 

bootstrap bersifat open source sehingga dapat digunakan secara gratis. Bootstrap 

dapat diunduh di https://getbootstrap.com/. 

https://getbootstrap.com/
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2.14.3 Datatables 

Di kutip dari datatables.net (2018) datatables merupakan salah satu  plugin 

dari jQuery. Datatables digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grid 

(tabel). Datatables memiliki banyak fitur interaktif, diantaranya: Searching `.dan 

pagination sehingga kita tidak perlu lagi membuatnya secara manual. Datatables 

bersifat open source sehingga dapat digunakan secara gratis. Untuk mengunduh 

datatables dapat mengunjungi situs resminya di https://datatables.net/. 

2.14.4 Sweet Alert 

Di kutip dari sweetalert.js.org (2018) Sweet Alert adalah plugin javascript 

yang digunakan untuk mempercantik alert dari javascript yang kaku pada 

umumnya. Dengan Sweet Alert ini tampilan alert javacript jauh lebih nyaman untuk 

di lihat bagi pengguna sistem. Sweet Alert bersifat open source sehingga dapat 

digunakan secara gratis dengan mengunduhnya di https://sweetalert.js.org/ 

dokumentasi yang lengkap juga memudahkan dalam menggunakan Sweet Alert. 

2.14.5 PHP Mailer 

Di kutip dari kursusprogramming.com (2018) PHP mailer adalah sebuah 

library php yang dapat digunakan khususnya untuk mengirim email. Karena dalam 

mengirim email ada beberapa aturan yang rumit sehingga disarankan menggunakan 

library ini. Untuk mengunduh library PHP mailer dapat mengunjungi 

https://github.com/PHPMailer/PHPMailer. 

2.14.6 Jquery Mask Money 

Di kutip dari plentz.github.io (2018) jquery mask money adalah salah satu 

jquery plugin yang digunakan untuk memudahkan dalam penulisan inputan terkait 

mata uang secara otomatis. Dengan plugin ini penulisan mata uang menjadi lebih 

mudah dan dapat disesuaikan dengan mata uang yang diinginkan. Plugin ini bersifat 

open source sehingga dapat di gunakan secara gratis. Untuk menggunakannya dapat 

mengunduh di http://plentz.github.io/jquery-maskmoney. 

https://datatables.net/
https://sweetalert.js.org/
https://github.com/PHPMailer/PHPMailer
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2.14.7 Ckeditor 

Di kutip dari ckeditor.com (2018) Ckeditor merupakan text editor HTML 

yang berbasis What You See Is What you Get (WYSIWYG) yang memiliki banyak 

fitur dan kompabilitas. Dengan Ckeditor kalian dapat membuat sebuah artikel 

dengan mudah. Ckeditor dapat di unduh di https://ckeditor.com/. 

2.14.8 Chart.js 

Di kutip dari chart.js.org (2018) Chart.js adalah plugin javascript untuk 

menampilkan chart ke dalam sebuah sistem atau web. Tampilan Chart.js terlihat 

simpel namun fleksibel. Chart.js berbasis open source sehingga dapat digunakan 

gratis. Memiliki 8 tipe chart yang dapat digunakan, Setiap chart ditampilkan 

menggunakan animasi sehingga terlihat menarik. Chart.js juga bersifat responsive. 

Chart.js dapat di unduh di http://www.chartjs.org/. 

2.14.9 FPDF 

Di kutip dari fpdf.org (2018) FPDF merupakan sebuah class PHP yang 

digunakan untuk membuat file PDF dari file murni PHP. Pada FPDF memiliki 

beberapa keunggulan diantaranya: page bisa di setting sesuai keinginan, adanya 

pengaturan page header dan footer serta support image. FPDF bersifat open source 

sehingga dapat di gunakan dengan gratis. FPDF juga support banyak bahasa. Untuk 

mengunduh FDPF dapat dilakukan di http://www.fpdf.org/.  

2.14.10 Google Maps API 

  Di kutip dari developers.google.com (2018) Google Maps API adalah 

fungsi pemrograman yang disediakan oleh Google maps agar Google Maps bisa 

diintegrasikan ke dalam web atau aplikasi yang sedang di buat. Diantara fungsi 

yang disediakan oleh Google Maps diantaranya adalah: Google Maps Javascript 

API, Google Maps Embed API, Google Street View Image API, Google Place API 

Javascript Library. Google Maps API ini dapat digunakan secara gratis. 

2.14.11 Font Awesome 

    Di kutip dari fontawesome.io (2018) Font Awesome adalah framework 

CSS untuk pembuatan icon. Font Awesome dapat disesuaikan sesuai keinginan baik 
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itu merubah warna, ukuran dan penambahan bayangan pada icon semua bisa 

dilakukan dengan memodifikasi atau menambahkan CSS. Font Awesome 

menyediakan 657 icon. Pada penggunaanya pun tidak membutuhkan javascript. 

Font Awesome bersifat open source sehingga dapat di gunakan gratis. Untuk 

mengunduh dapat di http://fontawesome.io/. 

2.14.12  jQuery Validation 

 Di kutip dari jqueryvalidation.org (2018) jQuery Validation merupakan 

plugin jQuery untuk membuat validasi bagi klien yang bisa  disesuaikan sesuai 

kebutuhan. Ini dapat membantu jika membangun sistem dari awal. Plugin 

disertakan dengan seperangkat metode validasi yang berguna, termasuk validasi 

URL dan email, sambil menyediakan API untuk menulis metode Anda sendiri. 

Semua metode paket disertakan dengan pesan kesalahan default dalam bahasa 

Inggris dan terjemahan ke dalam 37 bahasa lainnya. Untuk mengunduh plugin ini 

dapat mengunjungi https://jqueryvalidation.org/. 

2.14.13 Flat Icon 

Di kutip dari flaticon.com (2018) Flat Icon merupakan situs web penyedia 

icon gratis dengan menyediakan 652.000 vector icon yang digabungkan dalam 

12.354 packs.  Flat icon menyediakan beberapa jenis icon yakni: PNG, SVG, EPS 

dan PSD. Flat Icon juga menyediakan fasilitas pilih icon sesuai warna yang di 

inginkan. Flat icon dapat di akses di https://www.flaticon.com/. 

2.14.14 Material Icons 

  Di kutip dari material.io (2018) Material Icons merupakan icon yang di 

buat dengan indah, menyenangkan dan mudah digunakan pada proyek web, 

android, dan IOS. Terdiri dari 900 material icon. Bersifat open source sehingga 

bisa digunakan secara gratis. Untuk mengunduh dapat dilakukan di 

https://material.io/icons/. 

2.14.15 Material Design 

  Material Design merupakan bahasa design yang dikembangkan oleh 

google. konsep desain dengan peningkatan layout berbasis grid, animasi, dan 

https://jqueryvalidation.org/
https://www.flaticon.com/
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transisi responsive, padding, dan efek kedalam seperti pencahayaan dan bayangan. 

Material design memiliki 3 prinsip yaitu: 

1. Teori yang di desain dari kondisi nyata, yang inspirasinya dari tumpukan 

kertas dan tinga lalu diimplementasikan menggunakan teknologi sehingga 

di buat se asli mungkin 

2. Unsur desain yang di dasari dari desain yang telah di cetak/print, lalu unsur 

seperti huruf, warna, gambar dan lainnnya dianut kedalam Material Design 

ini. 

3. Animasi adalah kunci dari sebuah desain, tapi animasi tidak berarti hanya 

sekedar bisa bergerak, karena animasi harus memiliki arti dan 

mencerminkan kondisi fisik di dunia nyatanya. 

2.15 Template yang digunakan 

2.15.1 Resale V2 

Di kutip dari w3layout.com (2018) Resale V2 merupakan template 

responsive bootstrap dengan fitur fungsional melimpah dan menarik yang termasuk 

dalam kategori baris iklan template. Resale V2 dikembangkan menggunakan 

framework HTML5, CSS3 dan Bootstrap desain indah dengan fungsionlitas luar 

biasa. Template ini juga sudah mendukung responsive desain sehingga dapat di 

akses dengan baik di perangkat mobile.Tampilan default template resale V2 dapat 

di lihat pada Gambar 2.3. 

2.15.2 Striking Dual Form 

Di kutip dari w3layout.com (2018) Striking Dual Form Merupakan form 

unik dan kreatif yang terdiri dari dual form. Template ini juga sudah mendukung 

tampilan 100% responsive yang kompatible dengan semua perangkat. Template ini 

dibangun dengan HTML5, CSS3 dan jQuery. Tampilan default template Striking 

Dual dapat di lihat di Gambar 2.4. 
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Gambar 2.3 Tampilan default Template Resale V2 

(Sumber: www.w3layout.com, 2018) 

 

Gambar 2.4 Tampilan Default template Striking Dual Form 

(Sumber: www.w3layout.com, 2018) 
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2.15.3 AdminBSB 

Di kutip dari github/gurayyar (2018) AdminBSB merupakan template yang 

dikembangkan dengan menggunakan Bootstrap 3.0 dan framework material design. 

Template ini telah menyediakan banyak plugin guna pembangunan sebuah sistem. 

Template juga telah mendukung responsive design. Template dapat di unduh pada 

https://github.com/gurayyarar/AdminBSBMaterialDesign. Tampilan default 

Template adminBSB dapat di lihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Tampilan Default template AdminBSB 

(Sumber: https://gurayyarar.github.io/AdminBSBMaterialDesign, 2018) 

2.16 Software yang di gunakan 

2.16.1 Sublime Text 3  

Di kutip dari sublimetext.com (2016) Sublime Text adalah Sebuah text 

editor yang sangat canggih untuk coding, markup dan lain-lain. memiliki antar 

https://github.com/gurayyarar/AdminBSBMaterialDesign
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muka yang sederhana namun dengan fitur yang luar biasa dan kinerja yang tidak 

kalah luar biasa. Sublime Text bersifat gratis namun jika ingin membeli license juga 

disediakan. Software Sublime Text dapat di unduh di alamat. 

https://www.sublimetext.com/. Tampilan awal sublime text dapat di lihat di 

Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Tampilan Sublime Text 

(Sumber:sublimetext, 2018) 

2.16.2 XAMPP 1.8.3 

Di kutip dari apachefriends.org (2016) XAMPP adalah software populer 

dalam pengembangan web aplikasi berbasis PHP. XAMPP bersifat gratis, mudah 

di instal, di dalamnya tertanam MariaDB, PHP, Perl dan MySQL. XAMPP sendiri 

mendukung dua sistem operasi yaitu windows dan Linux. Melalui XAMPP ini para 

web developer dapat menguji aplikasi web yang dikembangkan dan 

mempresentasikan secara langsung kepada orang lain tentang web yang dibangun 

pada komputer tanpa memerlukan koneksi internet. XAMPP dapat di unduh pada 

situs resminya di http://www.apachefriends.org/en/xampp.html. 

https://www.sublimetext.com/
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
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2.16.3 Balsamiq Mockup 3 

Di kutip dari balsamiq.com (2018) Balsamiq Mockup adalah program 

aplikasi yang digunakan dalam pembuatan tampilan user interface sebuah aplikasi. 

Software ini sudah menyediakan tools yang dapat memudahkan dalam membuat 

desain prototyping aplikasi yang akan kita buat. Software ini berfokus pada konten 

yang ingin digambar dan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna. 

Alih-alih menggambar sketsa (wireframe) atau prototype rancangan desain 

website di atas kertas Balsamiq Mockups membantu seorang web desainer 

membuat tampilan web dalam bentuk gambar di komputer. Tujuannya selain agar 

membuat tampilan (desain) website menarik juga dapat menyesuaikan 

dengan kebutuhan customer (pelanggan). Dengan alat pembuat Mockup maka 

seorang web desainer dapat menganalisa tata letak, desain dan fungsi. Berikut ini 

adalah contoh gambar tampilan dari aplikasi Balsamiq yang dapat di lihat pada 

Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Tampilan Balsamiq Mockup 

(Sumber: balsamiq Mockup, 2018) 

2.16.4 Astah Profesional 

Dikutip dari Astah.net (2018) Astah Profesional adalah software yang 

digunakan untuk merancang perangkat lunak menggunakan UML, ERD, DFD 
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Flowchart, Mind map dan banyak lagi. Astah disediakan gratis bagi siswa dan 

mendukung code generator reverse enginering dengan Java, C++, C#, PHP dan 

XML. Tampilan Software Astah Profesional dapat dilihat pada Gambar 2.8 di 

bawah ini. 

 

Gambar 2.8 Tampilan Software Astah Profesional 

(Sumber: Astah Profesional, 2018) 

2.17 Black Box Testing 

Black box testing berkaitan dengan pengujian-pengujian yang dilakukan 

pada antarmuka perangkat lunak. Pengujian ini juga sering disebut pengujian 

fungsional karena penguji hanya melakukan pengujian pada perangkat lunak yang 

berkaitan dengan fungsionalitas dan bukan pada implementasi perangkat lunak. 

Pengujian ini berfungsi untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan 

keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa black box testing merupakan pengujian 

yang berfokus pada fungsional sistem serta berfungsi untuk mengetahui apakah 

fungsi input dan output sistem telah sesuai dengan kebutuhan (Ratnawati,                         

2016). 

Berikut merupakan rumus perhitungan dari hasil pengujian dengan 

menggunakan metode black box testing. 
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Persentase keberhasilan = Jawaban berhasil
Jumlah pertanyaan

 ×100 …………………………(2.3) 

2.18 User Acceptance Testing (UAT) 

Pengujian UAT atau Uji Penerimaan Pengguna adalah suatu proses 

pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang 

dijadikan bukti bahwa software yang telah dikembangkan telah dapat diterima oleh 

pengguna, apabila hasil pengujian (testing) sudah bisa dianggap memenuhi 

kebutuhan dari pengguna. Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement yang 

disepakati bersama. Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi lingkup 

pekerjaan software yang harus dikembangkan, dengan demikian maka dokumen ini 

semestinya menjadi acuan untuk pengujian. 

Proses dalam UAT adalah pemeriksaan dan pengujian terhadap hasil 

pekerjaan. Diperiksa  apakah item-item yang ada dalam dokumen requirement 

sudah ada dalam software yang diuji atau tidak. Diuji apakah semua item yang telah 

ada telah dapat memenuhi kebutuhan penggunanya. Skenario UAT adalah suatu 

rencana yang disusun untuk dijalankan sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. 

Suatu skenario akan mencakup perencanaan pelaksanaan dan proses 

pengujian dari awal pemasangan software sampai dengan akhir proses. Suatu 

skenario tidak boleh lepas dari dokumen kebutuhan. Hasil dari UAT adalah 

dokumen yang menunjukkan bukti pengujian, berdasarkan bukti pengujian inilah 

dapat diambil kesimpulan, apakah software yang diuji telah dapat diterima atau 

tidak.  

Menurut Zarnelly (2014)  UAT yaitu pengujian yang dilakukan oleh 

pengguna dari sistem untuk memastikan fungsi- fungsi yang ada pada sistem 

tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Proses 

UAT didasarkan pada dokumen requirement yang disepakati bersama. Dokumen 

requirement adalah dokumen yang berisi lingkup pekerjaan software yang harus 

dikembangkan, dengan demikian maka dokumen ini semestinya menjadi acuan 

untuk pengujian. UAT adalah proses pengujian oleh user dan menghasilkan 

dokumen untuk dijadikan bukti bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat diterima 

user dan hasil pengujiannya dianggap memenuhi kebutuhan pengguna. 
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Berikut ini merupakan rumus perhitungan dari hasil pengujian dengan 

menggunakan metode UAT. 

Persentase keberhasilan = Jawaban berhasil
Jumlah pertanyaan

 ×100 …………………………(2.4) 

2.19 Studi Pustaka Penelitian Terdahulu 

Tujuan adanya penelitian terdahulu ini adalah sebagai gambaran untuk 

memperkuat  landasan dalam  penelitian  dan juga sebagai pengetahuan tambahan 

dalam melakukan penelitian ini. Penelitian terdahulu disajikan Tabel 2.5.  

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu. 

No Peneliti Masalah Penelitian Metode Hasil 

1. Susanto 

dkk, 2014 

Pemasaran hanya 

melalui pameran atau 

expo, brosur dan 

broadcast pesan 

melalui BBM 

(blackberry 

masengger) sehingga 

promosi kurang 

optimal. 

Rekayasa 

WEB 

 

Sebuah e-Market yang 

dapat memberikan 

kemudahan kepada 

pelanggan untuk 

melakukan pembelian 

barang secara online. 

Sehingga pelanggan tidak 

perlu datang ke kelompok 

usaha  pemuda jateng. 

2. Kodong 

dkk, 2012 

Jarak pasar yang jauh, 

waktu yang terbatas, 

perbedaan komoditas 

antara pasar satu 

dengan yang lain. 

GRAAPLE Aplikasi e-Market 

sebagai sarana promosi 

dan tukar menukar 

informasi antara penjual 

dan pembeli.  Aplikasi ini 

menyediakan wadah dan 

ruangan bagi para penjual 

dan pembeli yang ingin 

mengembangkan dan 

memperluas pangsa pasar  
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Peneliti Masalah Penelitian Metode Hasil 

    sosial hubungan 

pertemanan dan relasi 

semakin banyak, karena 

aplikasi ini menyediakan 

fasilitas untuk 

memungkinkan 

terjadinya pertukaran 

informasi tidak hanya 

tentang produk yang 

ditawarkan  saja bahkan 

lebih dari itu, Sehingga 

berjualan lebih 

menyenangkan dan 

mengasyikkan . 

3. Mansur, 

2015 

Pelaku UKM dalam 

mempromosikan 

produk mereka 

melalui media sosial 

seperti Facebook dan 

Yahoo, namun untuk 

media sosial tersebut 

memiliki keterbatasan 

dalam menyampaikan 

informasi produk 

secara detail sehingga 

informasi kurang 

akurat. 

1. OOAD 

2. Waterfall 

Sistem e-Marketplace  

yang memberikan 

manfaat bagi UKM dan 

supplier dalam 

memperluas jangkauan 

akses promosi produk 

dengan mudah dan biaya 

yang relatif murah 

sehingga dapat 

meningkatkan daya saing 

pelaku usaha menuju 

masyarakat ekonomi 

ASEAN. 
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4. Suwigny

o, 2015 

pelaku e-commerce di 

Indonesia yang 

memanfaatkan media 

sosial untuk menjual 

produk yang 

ditawarkan. Media 

sosial yang kerap 

dimanfaatkan adalah 

Facebook dan 

Instagram karena 

banyaknya pengguna 

aktif pada kedua 

media sosial tersebut. 

Namun, pelaku e-

commerce di media 

sosial cenderung 

mengalami masalah 

mengenai 

keterbatasan target 

pasar karena visibilitas 

produk yang 

ditawarkan terbatas 

pada teman atau 

follower pada account 

pelaku e-commerce 

tersebut. 

 

Analisis 

Terstruktur 

Sistem e-Marketplace  

yang terintegrasi 

dengan media sosial 

Facebook dan 

Instagram. 
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5. Backtiar 

dkk, 2015 

Masalah yang sering 

kali terjadi seperti 

kerusakan dan 

kehilangan dalam 

melakukan pencatatan 

data pesanan dan 

penjualan batu akik 

secara manual, serta 

kendala dalam aspek 

area geografis, dimana 

konsumen dari lokasi 

yang jauh dapat 

terlayani dengan baik 

OOAD Aplikasi e-Commerce 

KiaraGemstone ini dapat 

meningkatkan transaksi 

untuk memperluas 

wilayah penjualan produk 

Kiara Gemstone, proses 

pemasaran melalui media 

internet, sehingga 

pelanggan selalu 

mendapatkan informasi 

terbaru mengenai produk 

Kiara Gemstone.   

6. Ilahi, 

2014 

Sulitnya proses 

pendaftaran dan 

promosi produk serta 

konsumen sulit 

mencari produk UKM  

OOAD Sistem Informasi UKM 

Kota pekanbaru yang 

membantu 

mempermudah proses 

pendaftaran UKM dan 

promosi UKM kota 

Pekanbaru. 

 


