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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Profil Instansi 

Bangsa Indonesia dikarunia Allah SWT. Bermacam aneka kekayaan 

khasanah budaya dan limpahan kekayaan alam yang dapat diolah untuk 

mengungkapkan nilai-nilai budaya dalam bentuk barang kerajinan. Penduduk 

Indonesia sebagian besar hidup di daerah pedesaan menempati ribuan pulau 

Nusantara sudah mengenal adanya usaha kerajinan yang dapat mendukung 

kehidupan mereka. Seperti kerajinan membuat anyaman, perabot, tenun songket, 

batik dan berbagai kerajinan lainnya, namun dalam perkembanganya produk 

kerajinan ini berkembang sesuai ciri khas  masing-masing suku bangsa. Pada sisi 

lain keberadaan para pengrajin dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan 

baik dalam hal keterampilan dan pengetahuan terlebih tingkat kesejahteraannya. 

Dengan semakin di sadari penting dan peranan keberadaan industri kerajinan 

sebagai suatu usaha pendapatan, menggugah tokoh-tokoh masyarakat terutama 

yang berkaitan dengan seni budaya dan kerajinan-kerajinan, mengembangkan 

bidang kerajinan yang bersifat nasional dengan mewujudkan organisasi yang di 

beri nama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda, 2016). 

Pembinaan, pelatihan, promosi, serta pemasaran produk kerajinan yang 

dilakukan oleh Dekranasda Kabupaten Inhil dengan bermitra pada pemerintah 

serta kepada pihak swasta sebagai upaya untuk menciptakan produk kerajinan 

unggulan yang memiliki daya saing dan daya jual, sehingga menjadikan 

Kabupaten Inhil sebagai salah satu pusat industri kerajinan di Provinsi Riau 

(Dekranasda, 2016). 

Upaya pembinaan yang dilakukan selama ini oleh Dekranasda Kabupaten 

Inhil potensi kerajinan masyarakat tetap bisa dipertahankan dan juga lebih bisa 

ditingkatkan, dengan bahan baku atau bahan mentah yang tersedia bisa memenuhi 

pesanan para pelanggan baik yang berada dalam wilayah pemerintahan daerah 

Inhil maupun yang berada di luar wilayah Inhil (Dekranasda, 2016). 
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2.2 Struktur Organisasi 

Berikut adalah susunan pengurus Dekranasda Kabupaten Inhil periode 

2013 sampai 2018. 

a. Penasehat   : Bupati Inhil 

: Wakil Bupati Inhil 

: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Inhil 

b. Dewan Pertimbangan  : Sekretariat Daerah 

: Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Setda Kabupaten Inhil 

: Kepala Bappeda Inhil 

: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Inhil 

c. Pimpinan Daerah   

Ketua   : Hj. Zulaikah Wardan, S.Sos, ME 

Wakil Ketua I  : Hj. Siti Bunga Tang Rosman 

Wakil Ketua II  : Hj. Hariati Alimuddin 

Wakil Ketua III  : Kadis Perindustrian dan Perdagangan Inhil 

Sekretaris   : Ahmad Hidayat, S.Sos, MH 

Wakil Sekretaris  : Fahriati, SE 

Bendahara   : Hj. Farina, SE 

Wakil Bendahara  : Agung Dwipurwanto 

d. Biro-Biro 

1. Biro Perlengkapan 

Ketua   : Ramdani, SP, MSi 

Anggota  : Siti Nurhijah, SE 

    : Hj. Zakiah, ST 

    : Lisa Afrianti 

    : Munawaroh 

2. Biro Pelatihan 

Ketua   : Drs.Helmi. D. MPD 

Anggota  : A. Yani, MPD 
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: Mariuli Tindaon, S.Sos 

: Rukma Taufik 

3. Biro Promosi dan Humas 

Ketua   : Ir. H. Sarifiek, MM 

Wakil Ketua  : Hj. Emi Yusnita, SE, MH 

Anggota  : Hj. Nurhayati Pahrolrozy 

    : Guzali, SE 

    : Fuad 

    : Rifhelmus, S.Sos 

    : Ningsih 

4. Biro Usaha dan Pengembangan 

Ketua   : Drs. R. Indra Maulana, MH 

: Hj. Salbiah 

: Roni Fahamsyah, ST 

: Mulladi 

: Bustami 

2.3 Produk Dekranasda Kabupaten Inhil 

Ada beberapa macam produk yang dipasarkan melalui pihak Dekranasda 

Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari batik Inhil, tenun Inhil, ukiran batang kelapa, 

anyaman pandan dan soufenir yang dapat dilihat pada Gambar 2.1 sampai dengan 

Gambar 2.5 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Motif Batik Inhil 
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Motif batik yang ada pada Gambar 2.1 adalah salah satu produk yang 

dipasarkan oleh Dekranasda Kabupaten Inhil, produk tersebut masuk kedalam 

kategori batik (Dekranasda Inhil, 2016). 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Motif Tenun Inhil 

Tenun adalah salah satu kategori yang dipasarkan oleh Dekranasda 

Kabupaten Inhil pada Gambar 2.2 adalah salah satu produk yang dipasarkan oleh 

pihak Dekranasda Kabupaten Inhil (Dekranasda Inhil, 2016). 

 

Gambar 2.3. Kerajinan Batang Kelapa 

Gambar 2.3 adalah kerajinan batang kelapa yaitu salah satu kategori yang 

dipasarkan oleh Dekranasda Kabupaten Inhil, produk ini masuk kedalam kategori 

ukiran batang kelapa (Dekranasda Inhil, 2016). 
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Gambar 2.4. Produk Anyaman Pandan 

Gambar 2.4 adalah produk anyaman pandan yaitu salah satu kategori yang 

dipasarkan oleh Dekranasda Kabupaten Inhil, produk ini masuk kedalam kategori 

ukiran anyaman pandan (Dekranasda Inhil, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Produk Sofenir 

Gambar 2.5 adalah salah satu produk yang dipasarkan pihak Dekranasda 

Kabupaten Inhil, produk tersebut masuk kedalam kategori sofenir Dekranasda 

Kabupaten Inhil (Dekranasda Inhil, 2016). 
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2.4 Pengertian E-Commerce 

E-Commerce adalah pembelian dan penjualan, pemasaran dan pelayanan 

serta pengiriman dan pembayaran produk, jasa dan informasi di internet dan 

jaringan lainnya, antara perusahaan berjaringan dengan pelanggan, pemasok, dan 

mitra bisnis lainnya (Hamdiana dkk, 2006). 

E-Commerce juga dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran 

data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan 

data otomatis (Munir, 2005). 

Menurut Susanto (2005) e-Commerce berkaitan dengan kegiatan yang 

bersifat komersial di internet, e-Commerce merupakan aktifitas transaksi 

perdagangan melalui sarana internet. Dengan memanfaatkan e-Commerce, para 

penjual dapat menawarkan produknya secara luas karena sifat internet yang tidak 

mengenal batasan tempat. e-Commerce dapat mengambil beberapa format 

tergantung pada tingkat digitalisasi (perubahan dari secara fisik menjadi digital) 

yang dilibatkan. Tingkat digitalisasi tersebut dapat berhubungan dengan: 

1. Penjualan produk atau jasa. 

2. Proses. 

3. Agen pengiriman atau perantara. 

Menurut Turban dkk (1999) pada tahun 1997 dibuat sebuah framework 

yang menjelaskan kemungkinan kombinasi konfigurasi dalam 3 dimensi. Dimensi 

tersebut yaitu produk dapat secara fisik atau digital, proses dapat secara fisik atau 

digital, dan agen pengiriman atau pelantara secara fisik atau digital. Dalam 

perdagangan tradisional, ketiga dimensi benar-benar dilakukan secara fisik dan e-

Commerce semua dimensi benar-benar dilakukan secara digital. Semua kombinasi 

meliputi perpaduan dimensi digital dan dimensi secara fisik. Jika dalam 

kombinasi tersebut paling tidak hanya ada satu dimensi, hal tersebut dapat dinilai 

sebagai e-Commerce, tetapi hanya sebagian dari e-Commerce.  
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Agen pengirimannya semua dilakukan secara online. Sedangkan menurut 

Cashman (2004) yang diterjemahkan oleh Himawan (2014) Dengan adanya 

aplikasi e-Commerce maka penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang 

atau jasa dapat dilakukan oleh konsumen melalui sistem elektronik seperti 

internet, World Wide Web (WWW), atau jaringan komputer lainnya. 

E-Commerce mendeskripsikan hal yang luas mengenai teknologi, proses 

dan praktek yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas 

sebagai sarana mekanisme transaksi, karena hal-hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara menggunakan e-mail, Electronic Data Interchange (EDI), bahkan 

dengan menggunakan jalur WWW (Purbo, 2001). E-Commerce merupakan proses 

pembelian, penjualan, atau pertukaran barang, jasa dan informasi melalui jaringan 

komputer termasuk internet.  Istilah e-Commerce dapat dilihat dari empat 

perspektif yang berbeda yaitu  (Turban dkk, 2002): 

1. Bila dilihat dari perspektif komunikasi, e-Commerce adalah penyediaan 

barang, jasa, informasi atau pembayaran melalui jaringan komputer atau 

alat elektronik lainnya. 

2. Bila dilihat dari perspektif proses bisnis, e-Commerce adalah aplikasi dari 

teknologi dengan tujuan mengotomatisasi transaksi bisnis dan langkah 

langkah dalam melaksanakan pekerjaan (workflow). 

3. Bila dilihat dari perspektif pelayanan, e-Commerce adalah sebuah alat 

yang dapat memenuhi kebutuhan  perusahaan, konsumen, dan manajemen 

dengan tujuan meminimalisir biaya pelayanan, meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada konsumen dan meningkatkan kecepatan pelayanan 

konsumen. 

4. Bila dilihat dari perspektif online, e-Commerce memungkinkan 

dilaksanakannya proses jual beli produk dan informasi melalui internet dan 

layanan online lainnya.    
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2.4.1 Jenis E-Commerce 

Dalam model pengembangan e-Commerce dapat dibagi menjadi beberapa 

jenis yang memeliki karakteristik berbeda-beda yaitu: 

1. Business to Business (B2B) 

Perdagangan bisnis business to business adalah bentuk perdagangan 

elektronik yang paling kompleks dan pada akhirnya dapat berkembang 

menjadi elektronik pemrosesan yang lengkap, tanpa kertas melalui media 

digital untuk semua transaksi bisnis secara virtual yang muncul di dalam 

dan diantara bisnis (Jeffrey dkk, 2006). Konsep B2B adalah suatu konsep 

bisnis yang terjadi secara elektronika antara pelaku bisnis corporate atau 

perusahaan dengan corporate yang lainnya dimana terjadi suatu 

kesepakatan baik berupa kerjasama, penukaran data, dan transaksi 

didalamnya (Nanda, 2014). 

Business to Business e-commerce memiliki karakteristik (Januri dkk, 

2008): 

a. Trading partners yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan 

(relationship) yang cukup lama. Informasi hanya dipertukarkan dengan 

partner tersebut. Dikarenakan sudah mengenal lawan komunikasi, maka 

jenis informasi yang dikirimkan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan 

dan kepercayaan (trust). 

b. Pertukaran data (data exchange) berlangsung berulang-ulang dan secara 

berkala, misalnya setiap hari, dengan format data yang sudah disepakati 

bersama. Dengan kata lain, layanan yang digunakan sudah tertentu. Hal ini 

memudahkan pertukaran data untuk dua entiti yang menggunakan standar 

yang sama. 

c. Salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data, tidak 

harus menunggu parternya. 

d. Model yang umum digunakan adalah peer-to-peer, dimana processing 

intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maidoni, dkk (2010) 

yang berjudul Penerapan Model B2B Pada Sistem Informasi Berbasis Web 
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(Studi Kasus PT Semen Baturaja Persero), menggunakan konsep 

penerapan B2B untuk membangun e-Commerce dikarenakan proses B2B 

ini dapat dimanfaatkan pada perusahaan untuk mengendalikan proses 

bisnisnya yang dimana melalui konsep B2B dapat dikombinasikan dengan 

sistem informasi yang berbasiskan web. 

2. Business to Costumer (B2C) 

Jenis e-Commerce B2C ini berbentuk suatu retailer atau pengecer dimana 

pendapatan yang didapat dengan cara menjual langsung ke konsumen 

(Andryana, 2008). Business to Consumer e-Commerce memiliki 

karakteristik sebagai berikut (Januri, 2008): 

a. Terbuka untuk umum, dimana informasi disebarkan ke umum. 

b. Layanan yang diberikan bersifat umum (generic) dengan mekanisme yang 

dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web 

sudah umum digunakan maka servis diberikan dengan menggunakan basis 

web. 

c. Layanan diberikan berdasarkan permohonan (on demand). Konsumen 

melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sesuai 

dengan permohonan. 

d. Pendekatan client/server sering digunakan dimana diambil asumsi 

clientconsumer) menggunakan sistem yang minimal (berbasis web) dan 

processing (business procedure) diletakkan di sisi server. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Himawan dkk (2014) yang berjudul 

Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online (e-

Commerce) Pada CV Selaras Batik, menggunakan jenis B2C untuk 

membangun aplikasi e-Commerce dikarenakan proses bisnis yang selama 

ini dilakukan pada penelitian tersebut masih menggunakan pemasaran 

secara tradisional melakukan penjualan kepada konsumen secara langsung. 

B2C adalah proses pemasaran yang di lakukan produsen kepada konsumen 

secara langsung (Sandhausen, 2008). 
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3. Customer to Costumer (C2C) 

Dalam C2C seseorang menjual produk atau jasa ke orang lain. Dapat juga 

disebut sebagai pelanggan ke palanggan yaitu orang yang menjual produk 

dan jasa ke satu sama lain, C2C ini melibatkan konsumen ke konsumen 

yang menjual secara langsung kepada konsumen lainnya (Laudon, 2007). 

Menurut Indrajit (2002) sebagaimana yang dikutip dari Windarto (2016) 

bahwa C2C merupakan suatu model yang dapat digunakan dalam 

pengembangan e-Commerce dimana penjualan langsung antara costumer 

kepada costumer yang lainnya yang difasilitasi suatu website e-Commerce. 

Transaksi ada antara individu, pribadi atau konsumen dan ditandai oleh 

lelang online di mana perusahaan menawar apa yang mereka inginkan dari 

beberapa pemasok, seperti ebay.com para pelanggan juga dapat 

menggunakan situs khusus seperti buyit.com atau napster.com. Selain itu 

banyak pelanggan yang melakukan lelangnya sendiri seperti 

greatshop.com menyediakan piranti lunak untuk menciptakan komunitas 

lelang terbaik C2C online (Januri dkk, 2008). 

4. Costumer to Business (C2B) 

Dalam C2B konsumen memeritahukan kebutuhan atas suatu produk atau 

jasa tertentu, dan para pemasok bersaing untuk menyediakan produk atau 

jasa tersebut ke konsumen. Contohnya di priceline.com, dimana pelanggan 

menyebutkan produk dan harga yang diinginkan, dan priceline mencoba 

menemukan pemasok yang memenuhi kebutuhan tersebut, Pada e-

Commerce tipe ini, pihak individu menjual barang atau jasanya melalui 

internet atau media elektronik lainnya kepada organisasi atau perusahaan 

yang berperan sebagai konsumen (Turban dkk, 2002).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pradana (2015) yang berjudul 

Klasifikasi Bisnis e-Commerce di Indonesia, memberikan beberapa variasi 

bisnis e-Commerce yang ada di Indonesia adapaun variasi tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Klasifikasi Bisnis e-Commerce di Indonesia  

No 
Jenis Website e-

Commerce 
Penjelasan 

Contoh (di 

Indonesia) 

Kelompok 

Interaksi 

1 Listing/ iklan 

baris 

Berfungsi sebagai sebuah 

platform yang di mana para 

individu dapat memasang 

barang jualan mereka secara 

gratis. Pendapatan diperoleh 

dari iklan premium. Jenis 

iklan baris seperti ini cocok 

bagi dengan kuantitas kecil. 

olx, berniaga B2C. C2C 

2 Online 

marketplace 

Ini adalah model bisnis 

dimana website yang 

bersangkutan tidak hanya 

membantu mempromosikan 

barang dagangan saja, tapi 

juga memfasilitasi transaksi 

uang secara online. Seluruh 

transaksi online harus 

difasilitasi oleh website yang 

bersangkutan. 

tokopedia, 

bukalapak 

C2C 

3 Shopping mall Model bisnis ini mirip 

dengan marketplace,  tapi 

penjual yang bisa berjualan 

disana haruslah penjual atau 

brand ternama karena proses 

verifikasi yang ketat. 

blibli, zalora B2C 

4 Toko online Model bisnis ini cukup 

sederhana, yakni sebuah toko 

online dengan alamat website 

(domain) sendiri. 

lazada, 

bhineka 

C2C 
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Tabel 2.1. Klasifikasi Bisnis e-Commerce di Indonesia (Lanjutan) 

No 
Jenis Website e-

Commerce 
Penjelasan 

Contoh (di 

Indonesia) 

Kelompok 

Interaksi 

5 Toko Online di 

Media Sosial 

Banyak penjual di Indonesia 

yang menggunakan situs 

media sosial seperti 

Facebook, Twitter dan 

Instagram untuk 

mempromosikan barang 

dagangan mereka. 

Siapapun 

yang 

berjualan di 

media sosial 

C2B 

6 Jenis-Jenis 

website 

crowdsourching 

dan 

crwodfunding 

Website dipakai sebagai 

platform untuk 

mengumpulkan orang-orang 

dengan skill yang sama atau 

untuk penggalangan dana 

secara online. 

kitabisa, 

wujudkan 

C2B 

(Sumber: Pradana, 2015) 

 

2.4.2 Keuntungan E-Commerce 

1. Dapat meningkatkan pangsa pasar (market exposure). 

Transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat 

memesan dan membeli produk yang dijual hanya dengan melalui media 

komputer dan tidak terbatas jarak dan waktu. 

2. Menurunkan biaya operasional (operating cost). 

Transaksi e-Commerce adalah transaksi yang sebagian besar 

operasionalnya diprogram di dalam komputer sehingga biaya-biaya seperti 

showroom, beban gaji yang berlebihan, tidak perlu terjadi. 

3. Melebarkan jangkauan (global reach). 

Transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak 

terbatas tempat dan waktu karena semua orang dapat mengaksesnya hanya 

dengan menggunakan media perantara komputer. 
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4. Meningkatkan costumer loyality. 

Ini disebabkan karena sistem transaksi e-Commerce menyediakan 

informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu 

selain itu dalam hal pembelian juga dapat dilakukan setiap waktu bahkan 

konsumen dapat memilih sendiri produk yang dia inginkan (Purbo, 2001). 

2.5 Pasar Secara Elektronik 

Menurut Oetomo (2007) implementasi internet dalam kehidupan bisnis 

menuntut pergeseran paradigma yang bersifat fundamental. Dari transaksi yang 

awal mulanya bersifat marketplace yang menekan interaksi fisik antara penjual 

dan pembeli menjadi  marketspace yang mengandalkan transaksi yang sifatnya 

elektronik. Pergeseran ini ditandai dengan perubahan dari geographic business 

model (berbasis lokasi) menjadi global business model (virtual market place). 

Dalam hal ini memang ditemukan nuansa yang berbeda antara pasar tradisional 

yang berbasis lokasi dengan modal pasar yang sifatnya maya. Pasar tradisional 

masih mengandalkan benda yang secara fisik dapat disentuh dengan panca indra, 

sedangkan marketspace lebih mengandalkan sistem digital seperti kode-kode 

intruksi atau bahasa komputer, perangkat lunak seperti halnya netscape. 

Pemunculan marketspace ini juga secara tidak langsung menciptakan 

polemik konsumen yang porsi aktivitas hidupnya lebih banyak dilakukan di dunia 

maya seperti melalui home shopping, home bangking, teleworking, virtual 

education, dan sebagainya. Sampai saat ini sudah banyak pemain bisnis yang 

membangun kegiatan operasionalnya secara electronic. Contohnya, perusahaan-

perusahaan seperti Compaq, Bank Central Asia (BCA), Bank Internasional 

Indonesia (BII), Gift, Pizza membuka virtual shop dalam sebuah home page 

internet. Melalui situs tersebut dapat dilakukan berbagai kegiatan bisnis seperti 

promosi, pengenalan produk, penjelasan produk, harga produk sampai dengan 

transaksi (Oetomo, 2007).  

 

 



21 

 

2.6 Prespektif Pemasaran Internet 

Melalui pemasaran internet, perusahaan dapat memanjang beraneka 

produknya dalam situs-situs yang sifatnya virtual dan dalam bentuk halaman-

halaman elektronik dengan desain yang cantik dan memikat bahkan dapat 

dilengkapi dengan animasi atau audio yang dapat membangkitkan selera 

konsumen. Beberapa komponen yang diperlukan dan terlibat dalam pemasaran 

berbasis internet ini antara lain (Oetomo, 2007): 

a. User (Pengguna). Dalam hal ini bisa perorangan/pribadi organisasi atau 

perusahaan 

b. Komputer dengan jaringan. Komponen yang diperlukan antara lain: 

komponen, modem, dan jalur komunikasi untuk dapat masuk ke jaringan 

internet 

c. Media transmisi. Dalam hal ini dapat berupa jalur telepon, frekuensi radio, 

infra merah, maupun satelit. 

d. Penyedia layanan ini berupa internet service provider (ISP) yang memiliki 

perangkat komputer, internet server, router, modem, jalur komunikasi. 

2.7 WEB 

Dikutip dari situs w3c.org (2016) web adalah suatu perangkat lunak, yang 

memiliki satu set protokol dan konvensi. Melalui penggunaan hypertext dan 

teknik pada multimedia, web memudahkan siapa saja untuk menjelajah, browsing, 

dan saling berkontribusi. 

Sedangkan Menurut Sidik (2012) Word Wide Web (WWW) atau lebih 

dikenal dengan web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pengguna 

komputer yang terhubung ke internet. Web pada awalnya adalah ruang informasi 

dalam internet, dengan menggunakan teknologi hyperteks, pengguna dituntun 

untuk menemukan informasi dengan mengikuti link yang disediakan dalam 

dokumen web yang ditampilkan dalam browser web. 

Kini internet identik dengan web, karena kepopuleran web sebagai standar 

interface pada layanan-layanan yang ada di internet, awalnya sebagai penyedia 

informasi, kini juga digunakan untuk komunikasi bisnis di perusahaan ataupun di 
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instansi pemerintahan. Selain itu web telah diadopsi oleh perusahaan sebagai 

strategi informasi, ada beberapa alasan diantaranya (Sidik, 2012): 

1. Akses informasi yang mudah. 

2. Setup server lebih mudah. 

3. Informasi mudah didistribusikan.  

4. Bebas platform, informasi dapat disajikan oleh browser web pada sistem 

operasi mana saja karena adanya standar dokumen berbagai tipe data dapat 

disajikan. 

2.8 Perangkat Lunak Pendukung 

Dalam membangun aplikasi atau sistem komputer harus adanya perangkat 

pendukung yang tersedia untuk mengakses aplikasi. Agar internet dapat berjalan 

membutuhkan beberapa aplikasi yang dapat mendukung kinerja dalam 

mengakses. 

2.8.1 MySQL 

MySQL adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basisdata 

Structure Query Language (SQL) atau Database Management Sistem (DBMS) 

yang multithread, multi-user, MySQL tersedia sebagai perangkat lunak gratis di 

bawah lisensi General Public License (GPL), tetapi MySQL juga tersedia dalam 

lisensi komersial untuk kasus-kasus dimana penggunaannya tidak cocok dengan 

penggunaan GPL (MySQL, 2016). 

Menurut Kadir (2003) MySQL merupakan sebuah aplikasi Relational 

Database Management Server (RDBMS) yang sangat cepat dan kokoh dengan 

dukungan bebas lisensi terbuka (open source). Database server yang banyak 

digunakan dengan dukungan Structured Query Language (SQL) sebagai bahasa 

dasar untuk query. Data yang telah disimpan dikomputer perlu pengelolaan 

dengan sistem manajemen basisdata yang baik. Adapun keunggulan MySQL 

dalam mengolah database adalah sebagai berikut: 

a. Kecepatan yang lebih baik dibandingkan tools RDBMS lainnya 

berdasarkan setiap peningkatan versi aplikasi. 
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b. Perintah yang mudah digunakan dengan bahasa SQL sebagai bahasa 

standar database. 

c. Biaya yang murah dengan dukungan lisensi terbuka (open source) 

sehingga dapat diimplementasikan dengan aturan GNU public licence. 

d. Kapabilitas yang mumpuni dalam memproses data yang tersimpan dengan 

jumlah 50 juta record, 60.000 tabel dan 5.000.000.000 jumlah baris, dan 

mampu memproses sebanyak 32 indeks per-tabel. 

e. Keamanan yang baik sehingga mampu menerapkan hak akses secara 

bertingkat dengan pengacakan kata (encrypted password), dukungan 

dalam pengacakan lapisan data. 

f. Minim kesalahan (bug) dan dukungan multi platform yang dapat 

diimplementasikan pada setiap sistem operasi yang ada. 

2.8.2 Apache 

Server Hypertext Transfer Protocol (HTTP) Apache atau server web atau 

www apache adalah server web yang dapat dijalankan di banyak sistem operasi 

(Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows serta platform lainnya) yang berguna 

untuk melayani dan menjalankan situs web. Protokol yang digunakan untuk 

melayani fasilitas web atau www ini menggunakan HTTP (Apache, 2016). 

Sedangkan menurut Rudyanto (2011) Apache adalah web  server yang 

dapat dijalankan di banyak sistem operasi yang berguna untuk melayani  situs 

web. Web server Apache yang mendukung Hypertext  Preprocessor (PHP). Port 

yang digunakan oleh web  server  di komputer default nya adalah 80. Kebanyakan 

web server yang berbasis  open source seperti Apache mampu mendukung banyak 

sistem operasi. Web server  Apache mampu berjalan di beberapa sistem operasi 

seperti Microsoft Windows,  Linux, Solaris, Mac OS X. 

Menurut pendapat lainnya  Kadir (2003) Apache telah memiliki fitur-fitur 

canggih seperti pesan kesalahan yang dapat dikonfigurasi, autentikasi basisdata 

menggunakan antarmuka pengguna berbasis graphic user interface (GUI) yang 

memungkinkan penanganan server menjadi mudah. Apache merupakan perangkat 

lunak sumber lisensi terbuka (open source) yang dikembangkan oleh komunitas 

https://id.wikipedia.org/wiki/Server_web
https://id.wikipedia.org/wiki/Unix
https://id.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution
https://id.wikipedia.org/wiki/Linux
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
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terbuka dari pengembang-pengembang dibawah naungan Apache Software 

Foundation. 

2.8.3 Hypertext Markup Language (HTML) 

Hypertext Markup Language (HTML) adalah suatu bahasa pemograman 

untuk dapat menggambarkan struktur pada halaman web (w3c, 2016). Sedangkan  

menurut pendapat Kadir (2003) HTML merupakan standar bahasa yang 

digunakan untuk membuat sebuah halaman web (web document) untuk 

menampilkan informasi pada browser. HTML dikembangkan oleh pengembang-

pengembang skala internasional  yang tergabung kedalam organisasi World Wide 

Web Consortium (W3C) untuk mencapai tujuan dalam mengatur dan menetapkan 

standar kepentingan bersama yang bisa digunakan untuk semua orang. W3C ini 

organisasi standar yang utama untuk Hypertext Transfer Protocol (HTTP) dan 

HTML. Adapun fungsi HTML yang bisa diimplementasikan adalah sebagai 

berikut:  

a. Mengontrol tampilan laman web page dan isi laman (content).  

b. Mempublikasikan dokumen secara online, membuat form online yang bisa 

digunakan untuk pendaftaran dan transaksi secara online diseluruh dunia. 

c. Menambahkan objek-objek seperti image, audio, video dan  java applet 

dalam dokumen HTML. 

2.8.4 Hypertext Preprocessor (PHP) 

Hypertext Preprocessor (PHP) adalah open source yang banyak digunakan 

untuk bahasa pemograman yang baik digunakan dalam melakukan pengembangan 

web dan dapat juga di tanamkan ke dalam HTML. Sintaks mengacu pada C, Java, 

dan Perl, dan mudah dipelajari. Tujuan utama dari bahasa ini adalah untuk 

memungkinkan pengembang web dalam melakukan penulisan halaman web yang 

dihasilkan secara dinamis dengan cepat, dan juga dapat melakukan lebih banyak 

lagi dengan PHP (PHP, 2016). 

Sedangkan menurut Sidik (2012) Hypertext Preprocessor (PHP) pertama 

kali diperkenalkan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 untuk keperluan 

dinamisasi website pribadinya. Menurut Kadir (2003) PHP merupakan 
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pemrograman interpreter yang berfungsi untuk menerjemakan baris kode sumber 

menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung saat baris kode 

dijalankan. PHP disebut sebagai pemrograman Server Side Programming, seluruh 

prosesnya dijalankan pada server. PHP mempunyai lisensi Open Source, sehingga 

siapapun bisa mengembangkannya. 

PHP adalah bahasa pemograman berbasis open source, yaitu bahasa 

pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan 

pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML 

(PHP, 2016). 

2.8.5 Cascading Style Sheet (CSS) 

CSS adalah salah satu mekanisme sederhana yang dapat digunakan dalam 

bahasa pemograman untuk membangun sebuah web yang dapat menambahkan 

berbagai gaya pada web misalkan seperti merubah style font, warna, dan tata letak 

kedalam dokumen web (w3c, 2016). 

Menurut Kadir (2003) CSS merupakan aturan untuk mengendalikan 

beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan 

seragam. CSS bukan merupakan bahasa pemograman. CSS umumnya dipakai 

untuk membuat format tampilan halaman web yang dibuat dengan bahasa HTML 

dan XHTML. 

CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, 

warna tabel, ukuran border, warna border, warna hyperlink, warna mouse over, 

spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, bawah, dan 

parameter lainnya. CSS memungkinkan untuk menampilkan halaman yang sama 

dengan format yang berbeda (Kadir, 2003). 

2.8.6 Asynchronous Javascript And XML (AJAX) 

AJAX adalah penggunaan teknik objek XMLHttpRequest untuk 

berkomunikasi dengan script server. AJAX dapat mengirim serta menerima 

informasi dalam berbagai format, termasuk JSON, XML, HTML, dan bahkan 

berbagai file teks. (mozilla, 2016) 

Sedangkan menurut Kadir (2003) AJAX merupakan teknik baru dalam 

pengembangan website dinamis. AJAX ini berfungsi sebagai peningkatan 
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performa website dalam melakukan akses data ke server yang dikirim melalui 

client via web. AJAX melakukan pekerjaan yang lebih efisien dalam melakukan 

loading (refresh page) untuk pindah kehalaman lain. 

2.8.7 Bootstrap 

Bootsrap menyediakan berbagai cara yang mudah untuk dapat membuat 

tampilan halaman web yang menarik, yang disesuaikan dengan tingkat 

keterampilan dan tingkat penggunaannya, dengan adanya bootstrap akan dapat 

menyesuaikan dengan apa yang  butuhkan dalam pembangunan web (bootsrap, 

2016). 

Sedangkan menurut Husein (2013) Bootstrap merupakan framework 

HTML dan CSS yang menyediakan kumpulan komponen-komponen antarmuka 

dasar pada web yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mempercepat 

pekerjaan. Bootstrap juga menyediakan sarana untuk membangun layout halaman 

dengan mudah dan rapi. 

Adapun tipe bootsrap yang digunakan adalah v4.0.0-beta.2 dengan 

menggunakan template modifikasi ecomm a flat ecommerce bootstrap responsive 

web template design by W3layouts (W3layouts, 2014). 

2.9 Object-Oriented Analysis and 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. Yang 

dimaksud dengan berorientasi objek adalah bahwa mengorganisasikan perangkat 

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

atau struktur data dan perilakau (behavior) yang mengaturnya. 

Menurut Nugroho (2010) Object Oriented Programming (OOP) atau 

pemrograman berorientasi objek adalah suatu cara baru dalam berpikir serta 

berlogika dalam menghadapi masalah-masalah yang akan atasi dengan bantuan 

komputer. Filosofi OOP menciptakan sinergi luar biasa sepanjang siklus 

pengembangan perangkat lunak (perencanaan, analisis, perancangan, serta 

implementasi) sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum 
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menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, serta sistem informasi secara 

keseluruhan. 

Menurut Al Fatta (2007) OOAD adalah metode pengembangan sistem 

yang lebih menekankan objek dibanding dengan data atau proses. Ada beberapa 

ciri khas dari pendekatan ini: 

a. Object adalah struktur yang mengenkapsulasi atribut dan metode yang 

beroperasi berdasarkan atribut-atribut. Object adalah abstraksi dari benda 

nyata dimana data dan proses diletakkan bersama untuk memodelkan 

struktur dan prilaku dari objek dunia nyata. 

b. Object class adalah sekumpulan objek yang berbagi struktur yang sama 

dan prilaku yang sama. 

c. Inheritance, merupakan properti yang muncul katika tipe entitas atau 

object class disusun secara hierarki dan setiap tipe entitas atau object class 

menerima atau mewarisi atribut dan metode dari pendahulunya. 

Teknik perancangan OOAD pernah digunakan pada penelitian yang 

berjudul “Sistem Repositori (Repository Sistem) Studi Kasus: Jurusan Sistem 

Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Uin Suska Riau” oleh Priangga Emilsyah 

yang merupakan mahasiswa Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan 

Teknologi Uin Suska Riau. Pada penelitian tersebut, teknik perancangan OOAD 

dan dengan menggunakan pemodelan UML telah terbukti dapat menyelesaikan 

perancangan sistem dengan baik (Al Fatta, 2007). 

2.9.1 Object-Oriented Analysis (OOA) 

Menurut Rosa dkk  (2013) analisis berorientasi objek atau Object Oriented 

Analysis (OOA) adalah tahapan untuk menganalisis spesifikasi atau kebutuhan 

akan sistem yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek, apakah benar 

kebutuhan yang ada dapat diimplementasikan menjadi sebuah sistem berorientasi 

objek. 

Menurut Jeffrey (2006) teknik analisis berorientasi objek merupakan alat 

terbaik yang dapat digunakan untuk sebuah proyek yang akan 

mengimplementasikan sistem yang menggunakan teknologi objek yang 
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membangun, mengelola, dan merakit objek-objek itu menjadi aplikasi komputer 

yang berguna. Pendekatan berorientasi objek dipusatkan pada sebuah teknik yang 

sering disebut object modelling atau pemodelan objek. 

Hasil analisis berorientasi objek adalah deskripsi dari apa sistem secara 

fungsional diperlukan untuk melakukan, dalam bentuk sebuah model konseptual. 

Itu biasanya akan disajikan sebagai seperangkat menggunakan kasus, satu atau 

lebih UML diagram kelas, dan sejumlah diagram interaksi. Tujuan dari analisis 

berorientasi objek adalah untuk mengembangkan model yang menggambarkan 

perangkat lunak komputer karena bekerja untuk memenuhi seperangkat 

persyaratan yang ditentukan pelanggan (Whitten, 2006). 

2.9.2 Object Oriented Design (OOD) 

Menurut Rosa dkk (2013) desain berorientasi objek atau Object Oriented 

Design (OOD) adalah tahapan perantara untuk memetakan spesifikasi atau 

kebutuhan sistem yang akan dibangun dengan konsep berorientasi objek ke desain 

pemodelan agar lebih mudah diimplementasikan dengan pemrograman 

berorientasi objek. Ilustrasi OOD dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6. Ilustrasi OOD 

(Sumber: Rosa dkk, 2013) 
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2.10 Model Pengembangan Sistem Air Terjun (Waterfall) 

Menurut Nugroho (2010) pengembangan (waterfall) salah satunya model 

air terjun yang digunakan yaitu yang disebut model sekuensial linier atau alur 

hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari perencanaan, 

analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Seperti yang 

terlihat pada Gambar 2.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7. Diagram Model Waterfall 

(Sumber: Nugroho, 2010) 

2.11 Unfield Modelling Language (UML) 

Menurut Fowler (2004) Unified Modeling Language (UML) adalah 

kumpulan notasi grafis yang membantu dalam menggambarkan dan merancang 

sistem perangkat lunak, khususnya sistem perangkat lunak yang dibangun dengan 

object oriented. 

Sedangkan menurut Azis (2005) UML adalah sekumpulan simbol dan 

diagram untuk memodelkan software. Dengan menggunakan UML, desain 

software dapat diwujudkan dalam bentuk simbol dan diagram. Desain dalam 

bentuk simbol dan diagram, kemudian dapat diterjemahkan menjadi kode 

program.  

UML menyediakan beberapa diagram visual yang menunjukkan berbagai 

aspek dalam sistem. Ada beberapa diagram yang disediakan dalam UML antara 

lain yang digunakan penulis pada penilitian ini (Azis, 2005): 
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1. Diagram use case (use case diagram). 

2. Diagram aktivitas (activity diagram). 

3. Diagram sekuensial (sequence diagram). 

4. Diagram kelas (class diagram). 

2.11.1 Use Case Diagram 

Diagram use case 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 pengguna atau 

pengguna. Penjelasan symbol-simbol use case diagram dapat dilihat pada Tabel 

2.2. 

Tabel 2.2. 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 himpuan 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 (independent). 
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Tabel 2.2. Simbol-Simbol Use Case  Diagram (Lanjutan) 

No Gambar Nama Keterangan 

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 Class Diagram 

Diagram kelas menunjukan interaksi antara kelas dalam sistem. Kelas 

mengandung informasi dan tingkah laku (behaviori) 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 analis menggunakan diagram 

ini untuk menunjukkan detail sistem, sedangkan arsitek sistem mempergunakan 

diagram ini untuk melihat rancangan sistem. Penjelasan simbol-simbol class 

diagram dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. 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. 
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Tabel 2.3. Simbol-Simbol Class Diagram (Lanjutan) 

No Gambar Nama Keterangan 

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   

       Class 

Hubungan dimana perubahan yang 

terjadi pada suatu elemen mandiri 

(independent) akan mempengaruhi  

7  Association Apa yang menghubungkan antara objek 

satu dengan objek lainnya. 

(Sumber : Sholiq, 2006) 

2.11.3 Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan aliran fungsionalitas sistem. Dapat juga 

digunakan untuk menggambarkan aliran kejadian (flow of events) dalam use case. 

Aktivitas dalam diagram dipresentasikan dengan bentuk bujur sangkar bersudut 

tidak lancip, yang didalamnya berisi langkah-langkah apa saja yang terjadi dalam 

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

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

menunjukkan akhir diagram, titik keputusan dipresentasikan dengan diamond. 

Diagram aktivitas tidak perlu dibuat untuk setiap aliran kerja, tetapi diagram ini 

akan sangat berguna untuk aliran kerja yang komplek dan melebar. Penjelasan 

simbol-simbol activity diagram dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4. Simbol-Simbol Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  

Actifity 

Memperlihatkan bagaimana masing-

masing kelas antarmuka saling 

berinteraksi satu sama lain. 

 

2  

 

 

 

 

Action 

Statei dari sistem yang mencerminkan 

eksekusi dari suatu aksi. 

3  

 

 

 

Initial Node 

Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

4  

 

 

Activity 

Final Node 

Bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. 

6  

 

 

 

Fork Node 

Satu aliran yang pada tahap tertentu 

berubah menjadi beberapa aliran. 

(Sumber : Sholiq, 2006) 

2.11.4 Sequence Diagram 

Menurut Sholiq (2006), Diagram sekuensial digunakan untuk 

menunjukkan aliran fungsionalitas dalam use case. Diagram ini menunjukkan 

interaksi yang terjadi anrata objek. Diagram ini merupakan pandangan dinamis 

terhadap sistem. Diagram ini menekankan pada basis keberurutan waktu dari 

pesan-pesan yang terjadi. Penjelasan simbol-simbol yang digunakan pada 

sequence diagram dapat dilihat pada Tabel 2.5. 
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Tabel 2.5. Simbol-Simbol Squence Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1  
Life Line 

Objek entity, antarmuka yang 

saling berinteraksi. 

2  

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi 

tentang aktifitas yang terjadi 

3 

 

  

Message 

Spesifikasi dari komunikasi antar 

objek yang memuat informasi-

informasi tentang aktifitas yang 

terjadi 

(Sumber: Sholiq, 2006)  

2.12 Blackbox Testing 

Menurut Rosa dan Salahuddin (2013) blackbox testing (pengujian kotak 

hitam) yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa 

menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan. 

Blackbox testing dilakukan dengan membuat kasus uji yang bersifat 

mencoba semua fungsi dengan memakai perangkat lunak apakah sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan. Kasus uji yang dibuat untuk melakukan pengujian 

kotak hitam harus dibuat dengan kasus benar dan kasus salah, misal kasus proses 

login maka kasus uji yang dibuat adalah: 

1. Jika user memasukkan nama pengguna (username) dan kata sandi 

(password) yang benar. 

2. Jika user memasukkan nama pengguna (username) dan kata sandi 

(password) yang salah, misalnya nama pengguna benar tapi kata sandi 

salah, atau sebaliknya, atau keduanya salah. 

Pengujian menggunakan metode blackbox juga telah dilakukan pada 

penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Sriwahyuni (2011) 

dengan judul penelitian Implementasi Perancangan Sistem Informasi Ekspedisi 

Paket Pada PT. POS Indonesia, membuktikan bahwa metode tersebut sesuai untuk 



35 

 

melakukan pengujian suatu sistem. Testing dilakukan kepada Danu, S.T yang 

dimana pada penelitian tersebut beliau memiliki jabatan sebagai Master Web 

Programming New Gama Yogya. Contoh penggunaan tabel blackbox testing dapat 

dilihat pada Tabel 2.6: 

Tabel 2.6. Hasil pertanyaan Blackbox Testing 

No Pertanyaan 
Pilihan 

Ya Tidak 

1 Apakah aplikasi sudah berjalan dengan 

baik? 

 

√ 

 

2 Apakah output data yang dihasilkan sesuai 

dengan pilihan? 

 

√ 

 

3 Apakah aplikasi ini sudah mempunyai 

keluaran yang sesuai dengan input? 

 

√ 

 

Pengujian sistem dengan menggunakan metode blackbox testing sudah 

berhasil dilakukan dan sistem berjalan sebagaimana mestinya. Pengujian yang 

dilakukan pada penelitian diatas dilakukan dengan cara mengamati keluaran 

(output) program tanpa harus mengetahui segala yang dilakukan oleh sistem 

dengan berbagai macam masukan user. Penelitian tersebut juga menguji (input) 

menguji seluruh tombol dan fasilitas yang ada pada program tersebut. Jika 

keluaran dan fasilitas program berjalan dan tidak terjadi kesalahan pada saat 

dioperasikan, dan juga apabila data keluaran telah sesuai dengan yang diharapkan, 

maka program dianggap baik. Dalam melakukan pengujian program tersebut 

haruslah dilakukan oleh orang yang mengerti sistem secara keseluruhan 

(Sriwahyuni, 2011). 

 Kemudian pada penelitian berikutnya juga menggunakan metode blackbox 

dalam melakukan pengujian aplikasi. Menurut Nugroho (2005) yang dikutip dari 

Kusmiati dkk (2015) pengujian blackbox testing adalah salah satu metode dalam 

melakukan pengujian aplikasi atau sistem yang mana kita tidak perlu tahu apa 

yang sesungguhnya terjadi dalam aplikasi atau perangkat lunak tersebut. 

 Sedangkan Menurut Bustomi (2012) yang dikutip dari Kusmiati dkk 

(2015) menyatakan bahwa blackbox testing terdiri dari usability test dan user 
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statisfaction yang akan mengidentifikasi kesalahan dalam beberapa kategori, yang 

mana diantaranya, kesalahan interface, fungsi-fungsi yang salah atau hilang, 

kesalahan pada struktur data ataupun akses database eksternal, kesalahan 

inisialisasi. Pada penelitian Kusmiati, dkk (2015) yang berjudul Aplikasi 

Pemasangan Layanan Reguler Smart PT. PLN (Persero) Menggunakan Spiral 

Model juga telah melakukan pengujian aplikasi menggunakan metode blackbox 

testing. Komulatif hasil pengujian pada penelitian tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 2.7. 

Tabel 2.7. Komulatif Hasil Pengujian 

No Pengujian Detail Keterangan 

1 Fungsi Aplikasi a. Proses penginputan data pada setiap 

form. 

b. Validasi data diinput jika kosong. 

c. Hubungan antar halaman pada form. 

d. Hasil eksekusi. 

Baik 

 

Baik 

Baik 

Baik 

Tabel 2.7. Komulatif Hasil Pengujian (Lanjutan) 

No Pengujian Detail Keterangan 

2 Interface Aplikasi a. Batasan panjang karakter. 

b. Batasan penggunaan karakter masukan. 

c. Tombol save, edit, dan delete. 

Baik 

Baik 

       Baik 

Dari tabel di atas, terlihat bahwa aplikasi yang dibangun pada penelitian 

tersebut telah secara umum sudah dapat berjalan dengan baik, dengan 

menggunakan sistem operasi windows, bahkan dengan spesifikasi yang telah diuji 

cobakan dengan prosesor intel pentium IV sampai dengan procesesor dual core 

dan quad core. 

Berikut adalah layout dari tabel pengujian yang akan digunakan untuk 

mengidentifikasi pengujian blackbox pada interface dan form validation e-

Commerce Dekranasda Kabupaten Inhil yang akan dibangun, dapat dilihat pada 

Tabel 2.8. 
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Tabel 2.8. Identifikasi Pengujian Blackbox Testing e-Commerce Dekranasda 

No 
Deskripsi 

Pengujian 

Prosedur 

Pengujian 

Data 

Masukan 

Kriteria Evaluasi 

Berhasil 
Tidak 

Berhasil 

1 Hak Akses Administrator 

 Form, fungsi atau 

halaman yang akan 

diujikan. 

Prosedur yang 

dilakukan. 

Input. Ceklist 

jika 

berhasil. 

Ceklist 

jika tidak 

berhasil. 

2 Hak Akses Member 

 Form, fungsi atau 

halaman yang akan 

diujikan. 

Prosedur yang 

dilakukan. 

Input Ceklist 

jika 

berhasil. 

Ceklist 

jika tidak 

berhasil. 

3 Hak Akses Pengunjung Website 

 Form, fungsi atau 

halaman yang akan 

diujikan. 

Prosedur yang 

dilakukan. 

Input Ceklist 

jika 

berhasil. 

Ceklist 

jika tidak 

berhasil. 

2.13 User Acceptance Testing (UAT) 

Menurut Zarnelly (2014) User Acceptance Testing 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. Sedangkan menurut Mutiara (2014) 

User Acceptance Testing 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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2.14 Observasi 

Salah satu metode untuk melakukan pengumpulan data dalam membangun 

e-Commerce Dekranasda Kabupaten Inhil adalah dengan melakukan observasi,  

metode observasi yang digunakan adalah dengan mengunakan metode observasi 

partisipatif pasif.  

Metode observasi partisipatif pasif juga telah digunakan pada penelitian 

sebelumnnya, yaitu  penelitian yang dilakukan oleh Martadwipriani dkk (2013) 

dengan judul penelitian Content Analysis Dalam Identifikasi Karakteristik 

Ekonomi Masyarakat Pesisir Brondong Kabupaten Lamongan metode tersebut 

dilakukan dengan cara peneliti datang ke tempat objek yang diamati namun tidak 

ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan objek di tempat tersebut. Pada 

penelitian tersebut Observasi dilakukan dengan mendatangi langsung ke lokasi 

penelitian untuk mengamati kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah pesisir 

Kecamatan Brondong. Dokumentasi lapangan berupa foto juga dilakukan dalam 

observasi ini untuk menggambarkan kondisi eksisting wilayah penelitian. 

Menurut Becker dkk yang dikutip oleh Mulyono (2003) observasi merupakan 

proses pengamatan terhadap subjek penelitian pada realitas kehidupan yang 

alamiah, yaitu kehidupan yang dijalani subjek sehari-hari. Pada penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Salmiati (2015) dengan judul Perilaku Agresif 

dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Siswa SMP Negeri 8 Makassar) telah 

melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, pada 

penelitian tersebut observasi digunakan untuk memperoleh gambaran data tentang 

bentuk-bentuk perilaku agresif siswa dan memperoleh gambaran pelaksanaan 

psikodrama dalam menangani perilaku agresif siswa. 

2.15 Wawancara 

Wawancara juga dilakukan untuk dapat membangun e-Commerce 

Dekranasda Kabupaten Inhil, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak 

yang terkait langsung dalam proses bisnis yang ada pada Dekranasda Kabupaten 

Inhil, metode wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode 

wawancara terstruktur. 
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Menurut Estebreg yang dikutip oleh Sugyono (2010), dalam wawancara 

terstruktur pertanyaan wawancara bersifat runtut sesuai pedoman wawancara yang 

telah dirancang sebelumnya. Hal ini dikarenakan peneliti telah mengetahui secara 

pasti tentang informasi yang diperoleh. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Martadwipriani dkk (2013) telah melakukan pengumpulan data menggunakan 

metode wawancara terstruktur untuk mengetahui beberapa karakter spesifik dari 

perilaku kegiatan ekonomi pesisir yang dikategorikan sesuai dengan tema atau 

indikator dari penelitian tersebut. 


