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ABSTRAK 

Saat ini menjual di situs e-commerce merupakan hal yang 
wajar, semakin mudah para penjual di dunia untuk memulai 
bisnisnya. Namun dengan fleksibilitas yang tinggi tersebut 
tidak jarang para pembeli menemukan barang yang mirip 
dengan harga yang beragam dari berbagai toko. Tentunya 
pembeli ingin produk yang murah dengan kualitas yang tinggi 
terlepas dari merek, karena hal tersebut ketika pembeli 
dihadapkan dengan dua atau lebih barang yang kualitasnya 
sama namun beragam harganya, semestinya pembeli 
cenderung membeli harga yang lebih murah. Disinilah 
pentingnya para penjual untuk memerhatikan trend umum 
pasar dan memantau pergerakan pesaing lebih ketat seperti 
melihat penjualan rata - rata dalam satu bulan, keuntungan 
rata - rata dari satu produk. Dengan melihat pergerakan 
kompetitor, maka penjual yang menggunakan sistem ini dapat 
melakukan tindakan untuk mengatasi kompetitor. 

Dengan demikian diperlukan suatu sistem yang mampu 
memberikan informasi terhadap data histori seperti data 
penjualan dan data keuntungan yang diberikan kepada penjual 
untuk meningkatkan visibilitasnya terhadap tren pasar dan 
pergerakan pesaing. Luaran dari penelitian ini adalah 
perangkat lunak yang melakukan ekstraksi data profil dan 
histori dari suatu produk dan menampilkan informasi berupa 
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grafik penjualan, persediaan, serta profil dari produk yang 
ingin dilihat. 

Kata Kunci: Product Tracker, E-Commerce 
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ABSTRACT 

Currently selling on e-commerce sites is a common thing, its 
easier for sellers in the world to start their business. But with 
such high flexibility is not uncommon buyers found items that 
are similar to the price of a diverse range of stores. Of course 
buyers wants cheap products with high quality regardless of 
brand, because it is when buyers are faced with two or more 
items of the same quality but vary in price, should buyers tend 
to buy the cheaper price. This is where the importance of the 
sellers to pay attention to the general market trends and monitor 
the movements of competitors more strict such as seeing 
average sales in a month, the average profit from one product. 
By looking at the movements of competitors, then sellers who 
use this system can take action to overcome the competitors. 

Thus it is required a system that capable of providing 
information on historical data such as sales data and profit data 
provided to the seller to increase its visibility to market trends 
and the movement of competitors. The output of this research is 
software that extracts profile data and history of a product and 
displays information in the form of sales chart, inventory, and 
profile of product to be seen. 

Keywords:  Product Trackee, E-Commerce 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini akan menjelaskan mengenai latar 
belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
tugas akhir, dan manfaat dari kegiatan tugas akhir. Berdasarkan 
uraian pada bab ini diharapkan mampu memberi gambaran 
umum permasalahan dan pemecahan masalah pada tugas akhir 

1.1. Latar Belakang 

Menjual di situs e-commerce merupakan hal yang wajar, 
semakin mudah para penjual di dunia untuk memulai bisnisnya. 
Namun dengan fleksibilitas yang tinggi tersebut tidak jarang 
para pembeli menemukan barang yang mirip dengan harga yang 
beragam dari berbagai toko. Tentunya pembeli ingin produk 
yang murah dengan kualitas yang tinggi terlepas dari merek, 
karena hal tersebut ketika pembeli dihadapkan dengan dua atau 
lebih barang yang kualitasnya sama namun harganya 
semestinya pembeli cenderung membeli harga yang lebih 
murah. Disinilah pentingnya para penjual untuk memerhatikan 
tren umum pasar dan memantau pergerakan pesaing lebih ketat 
seperti melihat penjualan rata - rata dalam satu bulan, 
keuntungan rata - rata dari satu produk. Contoh produk tikar 
yoga, di mana penjual mungkin menurunkan harga untuk 
meningkatkan penjualan untuk produk yang berhubungan 
dengan kebugaran. 

Pada tahun 2014 terdapat 24 juta toko online di dunia, namun 
hanya 650 ribu toko online yang menghasilkan lebih dari $1000 
pada penjualan tahunannya[1]. Dengan persaingan antar 
penjual yang semakin ketat diperlukanlah aplikasi yang mampu 
memberikan informasi terhadap perkembangan suatu produk, 
terutama yang memiliki kemiripan terhadap produk namun 
dengan penjual yang beragam. Dengan memperlihatkan data 
histori dari perkembangan produk tersebut penjual dapat 
melakukan tindakan sesuai dengan keadaan pasar yang sedang 
terjadi. 
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Hal tersebut dapat memberikan tantangan tersendiri bagi 
Pengembang Aplikasi terkait bagaimana menyediakan 
informasi produk yang spesifik terhadap satu vendor yang 
memperlihatkan data persediaan, data penjualan, data 
pemasukan, dan profil produk yang ingin ditelusuri secara detil.  
Hal ini membantu penjual yang menjual produk mainstream 
namun memiliki potensi untuk dijual di e-commerce. 

Oleh karena itu dibutuhkan aplikasi yang memberikan 
informasi terhadap data histori seperti data penjualan dan data 
keuntungan yang diberikan kepada penjual untuk meningkatkan 
visibilitasnya terhadap tren pasar dan pergerakan pesaing. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada bagian 
sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diselesaikan 
pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengekstrak data e-commerce yang dibutuhkan 
? 

2. Bagaimana menyajikan data historis terhadap produk yang 
dijual secara spesifik? 

3. Bagaimana membuat aplikasi yang mampu memberikan 
data historis dari tiap produk secara real-time? 

1.3. Batasan Masalah 

Sesuai dengan deskripsi permasalahan yang telah dijelaskan 
diatas, adapun batasan permasalahan dari penyelesaian tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi merupakan berbasis Web yang dibangun dengan 
CodeIgniter PHP Framework dan JavaScript. 

2. RDBMS menggunakan MySQL Database. 

3. Aplikasi menyajikan data historis dari produk namun 
pencarian produk secara detil atau advance search tidak 
termasuk fitur aplikasi. 
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1.4. Tujuan Tugas Akhir 

Berdasarkan hasil perumusan masalah dan batasan masalah 
yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan yang dicapai 
dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengekstrak data dari web AliExpress menggunakan 
metode web scraping 

2. Membangun fitur web menggunakan JavaScript graph 
dengan modul bootstrap 

3. Merancang dan membangun Aplikasi Web Berbasis 
Codeigniter PHP Framework Product Tracker 

1.5. Manfaat Tugas Akhir 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh yang dibedakan menjadi 
dua belah sudut pandang sebagai berikut: 

1. Bagi penjual pada e-commerce, memberikan competitive 

advantage terhadap pergerakan pesaing yang memiliki 
produk yang setipe. 

2. Bagi Developer situs eCommerce (Direktori Aplikasi / 
Software Directory) yaitu meningkatkan Fleksibilitas 
Struktur Data ketika melakukan Pengembangan Sistem dan 
Konten dan juga Mempermudah Database Designer dan 
Developer mengelola Data Produk. 

1.6. Relevansi Tugas Akhir 

Tugas akhir ini berkaitan dengan mata kuliah Interaksi Manusia 
Komputer, Algoritma dan Pemrograman, Pemrograman 
Berorientasi Objek, Pemrograman Berbasis Web, Desain Basis 
Data, Analisa dan Desain Perangkat Lunak, Pemrograman 
Integratif dan Konstruksi Pengembangan Perangkat Lunak. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya dan 
dasar teori yang dijadikan acuan atau landasan dalam 
pengerjaan tugas akhir ini. Landasan teori akan memberikan 
gambaran secara umum dari landasan penjabaran tugas akhir 
ini. 

2.1. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dijadikan acuan dalam pengerjaan tugas akhir 
ini diantaranya sebagai berikut : 

2.1.1. Penelitian Terkait 1 

Tabel 2.1 Penelitian Terkait 1 

Judul Patent Flexible database schema [2] 

Metode Berbagai metode dapat dilakukan 
untuk menciptakan sebuah skema 
database fleksibel. Pada penelitian 
ini, metode yang digunakan yaitu 
dengan menyimpan informasi 
identifikasi entitas dalam sebuah 
tabel. Dimana pada tabel lain 
terdapat tabel yang menyimpan 
informasi yang menggambarkan 
entitas berikut metadata yang 
dimiliki dan relasi dari entitas 
yang ada. 

Penemu Patent Craig Robert King, Richard K. 
Freeman 

Tanggal Penerbitan 12 Mei 2015 

Keterkaitan Tugas 
Akhir 

Metode ini dapat digunakan 
sebagai referensi untuk mengelola 
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dan merancang basis data yang 
akan digunakan oleh Katalog 
Produk untuk mengurangi 
susahnya dan lamanya perubahan 
dan pengelolaan struktur data 
produk. 

 

2.1.2. Penelitian Terkait 2 

Tabel 2.2 Penelitian Terkait 2 

Judul Patent Integrated collaborative user 
interface for a document editor 
program [3] 

Metode Penelitian ini merancang 
Antarmuka Pengguna pada 
Document Editor. Antarmuka 
pengguna ini dirancang agar 
kolaboratif dan terintegrasi 
mencakup panel dokumen, rincian 
dokumen dan rincian bagian. 
Berikut menyediakan update 
dokumen dalam Document Editor 
terkait perubahan, penambahan 
dan penghapusan (Versioning). 
Setiap perubahan tersebut akan 
dilakukan refresh halaman untuk 
memberikan konsistensi dan 
status terbaru dari dokumen. 

Penemu Patent Jared R. Parker, Sangya Singh, 
Greg Prickril, Wai Chan 

Tanggal Penerbitan 1 Jan 2009 

Keterkaitan Tugas 
Akhir 

Metode ini dapat digunakan 
sebagai referensi antarmuka dan 
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interaksi yang dapat dilakukan 
dalam mengelola metadata pada 
halaman Katalog Produk terkait 
Informasi dan Rincian dari Produk 
Perangkat Lunak. 

 

2.1.3. Penelitian Terkait 3 

Tabel 2.3 Penelitian Terkait 3 

Judul Patent Method and system for designing, 
editing and publishing web page 
content in a live internet session  
[4] 

Metode Penelitian ini membahas sebuah 
metode dan sistem untuk 
merancang, mengubah dan 
mempublikasi sebuah konten 
halaman web pada live Internet 
session untuk menyajikan desain 
halaman penerbitan konten web 
secara langsung secara berkualitas 
dan profesional. Server 
menyediakan sesi editing untuk 
menerima informasi dari interaksi 
antarmuka pengguna untuk 
mendeteksi perubahan konten web 
dan menyajikan konten halaman 
web yang sebenarnya secara 
langsung pada saat itu juga pada 
antarmuka pengguna. 

Penemu Patent Dennis Altshuler 

Tanggal Penerbitan 28 Okt 2004 
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Keterkaitan Tugas 
Akhir 

Metode ini dapat digunakan 
sebagai referensi antarmuka dan 
interaksi terhadap perubahan 
metadata Katalog Produk dengan 
menampilkan hasil perubahannya 
secara langsung pada halaman 
web saat itu juga tanpa harus 
memuat ulang halaman web. 

 

2.1.4. Penelitian Terkait 4 

Tabel 2.4 Penelitian Terkait 4 

Judul Patent Introducing Google Chart Tools 
and Google Maps API in Data 
Visualization Courses[5] 

Metode Penelitian ini membahas tentang 
penggunaan Google Chart Tools  
dan Google Maps untuk 
visualisasi data di Universitas 
State Georgia. Yang dibahas ialah 
bagaimana visualisasi 
menggunakan toolkit yang 
memiliki banyak manfaat dan 
visualisasi data yang lebih kreatif. 
Dimana Google Chart Tools 
digunakan untuk membuat grafik  
dari sumber data dan di 
presentasikan di halaman internet.  

Penemu Patent Ying Zhu 

Tanggal Penerbitan 16 November 2012 

Keterkaitan Tugas 
Akhir 

Metode ini dapat digunakan 
sebagai referensi untuk 
pembuatan grafik harian suatu 
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produk yang akan dibuat pada 
product tracker karena pembuatan 
grafik menggunakan Google 
Chart Tools berdasarkan HTML 
dan dapat di presentasikan ke 
banyak browser dan platform. 

 

2.1.5. Penelitian Terkait 5 

Tabel 2.5 Penelitian Terkait 5 

Judul Patent Method and apparatus for 
generating and modifying multiple 
instances of element of a web site 
[6] 

Metode Penelitian ini membahas tentang 
sebuah metode yang digunakan 
untuk memodifikasi dan 
menghasilkan kerangka pada 
sebuah situs web berdasarkan 
karakteristik dan sesuai dengan 
entri data yang telah di tentukan 
sebelumnya.  Metode ini 
memungkinkan untuk 
menghasilkan kerangka sebuah 
halaman multi-dimensi dari situs 
web berdasarkan karakteristik 
yang telah ditentukan dan 
melakukan regenerasi kerangka 
berdasarkan karakteristik yang 
telah dimodifikasi / diperbarui. 

Penemu Patent John Underwood Paul Neilson 
Hanson Char David Shing Peter 
Horner Mark Underwood Darren 
Slaney Gary Evesson 
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Tanggal Penerbitan 24 Feb 2004 

Keterkaitan Tugas 
Akhir 

Metode ini dapat digunakan 
sebagai referensi untuk membuat 
dan mengelola kerangka atau 
struktur metadata yang nantinya 
akan digunakan sebagai acuan 
pada sebuah Informasi dalam 
Produk Perangkat Lunak. 

 

2.1.6. Penelitian Terkait 6 

Tabel 2.6 Penelitian Terkait 6 

Judul Penelitian Mavo: Creating Interactive Data-
Driven Web Applications by 
Authoring HTML [7] 

Metode Penelitian ini membahas sebuah 
metode untuk mengubah sebuah 
halaman web statis menjadi 
sebuah aplikasi web interaktif, 
dimana dapat memungkinkan 
pengguna untuk mendefinisikan 
skema data yang kompleks yang 
dirancang dalam sebuah halaman 
HTML dengan menambahkan 
beberapa attributes dan 
expressions pada HTML elements 
untuk mengubah halaman web 
statis tersebut menjadi data-driven 
web application dimana data yang 
ada dalam halaman tersebut dapat 
dirubah atau dimanipulasi secara 
langsung melalui browser. 
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Penulis Verou, Lea, Amy X. Zhang, and 
David R. Karger 

Tahun Penerbitan 2016 

Keterkaitan Tugas 
Akhir 

Metode ini dapat digunakan 
sebagai referensi dalam mengelola 
data dan metadata dalam sebuah 
halaman web dimana perubahan 
dan manipulasi dapat dilakukan 
secara langsung melalui bantuan 
browser tanpa harus membuat 
pengguna mengubah kode 
program dalam halaman web 
tersebut dengan susah payah. 

 

2.1.7. Penelitian Terkait 7 

Tabel 2.7 Penelitian Terkait 7 

Judul Penelitian Dabblet: A visual IDE for rapid 
prototyping of client-side web 
development [8] 

Metode Penelitian ini membahas sebuah 
metode dan sistem untuk 
merancang sebuah web yang 
memungkinkan pengguna untuk 
mengelola atau mengubah konten 
dalam sebuah halaman secara 
real-time. Metode ini lebih 
dominan kepada perancangan 
pengalaman pengguna yang 
interaktif dalam mengelola atau 
berkolaborasi pada sebuah 
halaman web. 

Penulis Michailia Verou 
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Tahun Penerbitan 2013 

Keterkaitan Tugas 
Akhir 

Metode ini dapat digunakan 
sebagai referensi dalam 
menciptakan sebuah lingkungan 
atau pengalaman pengguna yang 
interaktif dan kolaboratif dalam 
sebuah halaman web. 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. E-Commerce 

Istilah e-commerce merujuk kepada pembelian, penjualan 
barang serta jasa, pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan 
mitra bisnis, e-learning, dan transaksi perusahaan yang 
melibatkan peran elektronik apapun. Terdapat berbagai bentuk 
e-commerce tergantung pada tingkat digitalisasi (tranformasi 
dari pekerjaan fisik ke digital) yang dilibatkan. Tingkat 
digitalisasi dapat berhubungan dengan (1) produk dan/atau jasa 
yang dijual, (2) proses, dan (3) pelaku pengirimannya. Dalam 
menjelaskan kemungkinan dari 3 dimensi tersebut sudah 
terdapat kerangka yang dibuat oleh Choi, et al. Perusahaan yang 
murni fisik disebut “brick and mortar” yang artinya perusahaan 
melakukan operasinya sepenuhnya secara tradisional. Jika 
terdapat paling tidak satu dimensi digital maka kondisi tersebut 
akan dianggap sebagai e-commerce parsial. Dan jika ketiga 
dimensi tersebut dilakukan secara digital maka kondisi tersebut 
dianggap sebagai e-commerce murni[9]. 

Transaksi e-commerce dapat dilakukan antara berbagai pihak. 
Adapun jenis e-commerce mencakup business-to-business 
(B2B), collaborative business, business-to -consumers (B2C), 
consumer-to-consumer (C2C), consumer-to-business (C2B), 
intraorganisational, goverment-to-citizen (G2C)[9]. 

Pada penelitian ini digunakan AliExpress sebagai studi kasus 
yang termasuk jenis business-to-consumers (B2C) dimana 
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dalam transaksinya penjual berupa perusahaan dan pembeli 
adalah perorangan. 

2.2.2. Metadata 

Metadata secara umum didefinisikan sebagai data terstruktur 
dari sebuah data dan informasi[10]. Dalam sudut pandang basis 
data, Metadata adalah basis data yang berisi informasi tentang 
struktur data, arti data, penggunaan data, aturan kualitas data, 
dan informasi lain tentang data [11].  

Metadata dibutuhkan untuk menggambarkan dan menjelaskan 
data dan gudang data / data warehouse dalam artian struktur 
data dan proses bagi pengguna. Definisi Metadata dilakukan 
untuk menghindari kesalah pahaman akan makna dari suatu 
kolom tertentu dimana pemetaan metadata juga membantu 
pengguna untuk memahami dampak dari perubahan atau 
penambahan kolom baru pada basis data. 

2.2.3. Database Schema 

Database Schema merupakan sebuah struktur kerangka yang 
mewakili pandangan logis dari basis data. Database Schema 
mendefinisikan bagaimana data diatur dan bagaimana 
keterkaitan hubungan di antara mereka [12]. Database Schema 
memberikan deskripsi hubungan logis secara lengkap dari basis 
data yang meliputi rincian nama-nama dari tiap field (atau 
atribut atau kolom) dan tipe dari tiap field. 

Pada DBMS, Database Schema menjelaskan struktur formal 
language yang ada pada DBMS dan dapat dikatakan sebagai 
penjelasan dari database itu sendiri.  Database Schema 
menunjukkan bagaimana entitas yang ada dalam database 
berhubungan satu sama lain, termasuk tables, views, stored 
procedures, dan banyak lagi. Database Schema tidak boleh 
sering berubah karena akan berpengaruh terhadap data yang 
disimpan di dalam database [13]. 

2.2.4. CodeIgniter PHP Framework 
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PHP Frameworks memang bukanlah sebuah hal yang baru pada 
industri pemrograman web terutama, dan salah satunya ialah 
CodeIgniter. CodeIgniter menggunakan metode MVC (Model-
View-Controller) dalam pengembangan aplikasi web. Dengan 
MVC pembuatan aplikasi menjadi lebih tertata dan manfaat dari 
metode ini ialah: 

1. Memberikan kita untuk membuat model yang terikat 
dengan sumber data, view sebagai presentasi halaman, dan 
controller yang mengamati kegiatan pengguna dan 
memperbaharui model dan view. 

2. Menggunakan folder yang terstruktur untuk memisahkan 
komponen aplikasi dengan yang menjadi satu-kesatuan 

3. Menggunakan konfigurasi file untuk membantu dalam 
menjaga metadata yang penting seperti lokasi dari database 
dan base URL 

4. Dapat mengubah kode utama dan membuat library sendiri 
serta fungsi helper.[14] 

2.2.5. Prototyping 

Prototyping merupakan strategi yang sangat baik untuk 
melakukan desain yang efektif dengan menciptakan desain 
produk. Prototipe bukan sebuah produk yang sudah jadi secara 
utuh, melainkan produk yang dapat digunakan fungsifungsinya 
sebagai uji coba agar memudahkan pendesain dalam 
mendapatkan feedback. Harus diperhatikan dengan baik bahwa 
tujuan terpenting dari prototipe adalah mendapatkan feedback. 
Dengan melakukan prototipe, pendesain dapat terus 
menyempurnakan produk akhir yang ingin dihasilkan 
berdasarkan feedback yang diterima dari partisipan [15]. 
Prototipe tidak dimaksudkan sebagai versi sempurna dari 
produk yang dirancang. Seringkali tidak mungkin 
menggunakan bahan yang sama yang akan dimasukkan ke 
dalam produk yang sebenarnya, dan mungkin tidak ada proses 
pabrik untuk membangunnya [16]. 

2.2.6. Usability Testing 
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Setelah prototipe dihasilkan dilakukan pengujian usabilitas. 
Dengan pengujian usabilitas, produk yang telah dihasilkan 
dapat dievaluasi. Proses pengujian usabilitas ini dilakukan oleh 
partisipan, dengan cara partisipan mencoba menyelesaikan 
beberapa task  sambil diawasi oleh pengamat. Tujuannya adalah 
menemukan masalah usabilitas dari produk yang dihasilkan dan 
mengumpulkan data kuantitatif serta kualitatif yang ditentukan 
dari kepuasan/harapan partisipan terhadap produk yang 
diujikan[17]. Dalam melaukan pengujian untuk prototipe 
terdapat cara yang mudah, yaitu dengan menggunakan System 
Usability Testing (SUS). SUS adalah tools untuk mengukur 
usablitas system dengan kuesioner terdisi dari 10 pertanyaan 
dengan 5 pilihan jawaban. Walau jumlah responden sangat 
sedikit (jumlahnya hanya 2 responden saja) SUS sudah terbukti 
reliable dan valid. Penilaian SUS dilakukan dengan cara; untuk 
pertanyaan nomor ganjil skor pilihan responden dikurangi 1 
(misal responden milih setuju yang memiliki skor 4, maka 4 - 
1), dan untuk pertanyaan nomor genap cara mengitungnya 
adalah 5 dikurangi skor pilihan responden (misal responden 
milih tidak setuju yang memiliki skor 2, maka 5 - 2). 
Kemudian skor dari pertanyaan nomor 1 sampai 10 ditotal dan 
dikali 2,5 [18]. 

2.2.7. Web Scraping 

Web scraping merupakan teknik ekstraksi data yang bersumber 
dari halaman-halaman situs web. Web scraping dilakukan 
dengan cara menyalin data yang dikumpulkan dari 
halamanhalaman situs web yang tersebar di penjuru internet. 
Kemudian data-data salinan tersebut ditampung ke dalam media 
penyimpanan seperti basis data atau file spreadsheet untuk 
keperluan analisa lebih lanjut.  

Halaman website pada umumnya dibuat dengan bahasa markup 
seperti HTML atau XHTML. Meskipun halaman web dengan 
format tersebut menyimpan banyak informasi, namun halaman 
web tersebut didesain untuk keperluan tampilan pada pengguna 
akhir dan susah untuk melakukan otomasi scraping pada web 
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tersebut. Oleh karena itu, beberapa perusahaan telah 
menyediakan Application Programming Interface (API) yang 
memudahkan proses web scraping.  

Ragam bentuk web scraping bervariasi mulai dari cara manual 
yang melibatkan interaksi dan keputusan manusia, maupun 
yang terotomasi. Berikut adalah beberapa teknik web scraping 
yang cukup populer. 

2.2.7.1. Teknik Salin Manual 

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana dalam web 
scraping. Pengguna hanya membuka atau mengunduh halaman 
website kemudian menyalin informasi – informasi yang 
dibutuhkan ke dalam media penyimpanan basis data, file 
spreadsheet, maupun media-media penyimpanan lainnya. 
Solusi ini dilakukan jika target situs web yang diinginkan 
memblokir atau tidak mengizinkan aktivitas web scraping 
terjadi pada situs web yang bersangkutan. 

2.2.7.2. Pemrograman HTTP 

Teknik ini menggunakan teknik posting permintaan data 
menggunakan protokol HTTP (GET atau POST). Akan tetapi 
teknik ini tidak dapat diterapkan di semua website. Hanya web 
dengan keamanan rendah atau memang mengizinkan 
pengambilan data yang memungkinkan teknik ini digunakan. 
Teknik ini juga memungkinkan otomasi scraping. Gambar 2.1 
menunjukan ciri website yang dapat di-scraping dengan 
pemrograman HTTP.  
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Gambar 2.1 Gambar Request data via XMLHttpRequest pada 

AliExpress.com 

Sebuah request HTTP dilakukan oleh script program pada suatu 
URL. Request HTTP dilakukan dengan menggunakan 
XMLHttpRequest, sebuah API yang dirancang untuk 
berkomunikasi dengan server, mengambil data sesuai 
permintaan dan mengembalikannya ke browser klien [19]. 
Output dari XMLHttpRequest adalah berupa file yang pada 
umumnya berupa JSON atau XML. Nilai kembalian tersebut 
juga dapat disesuaikan melalui query URL. Selanjutnya data 
dari hasil query URL tersebut akan ditampung dalam array atau 
objek pemrograman untuk diolah lebih lanjut. Gambar 4 
menunjukan cara kerja teknik scraping dengan pemrograman 
HTTP. 
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Gambar 2.2 Gambar Teknik Scaping dengan Pemrograman HTTP 

 

2.2.7.3. HTML Parsing 

Pada website, data diambil dari basis data kemudian 
ditampilkan sebagai dokumen HTML. Seringkali data tersebut 
ditampilkan pada halaman serupa (paginasi) dan dengan 
menggunakan template tertentu (menggunakan HTML dan 
CSS Selector).  

Teknik HTML parsing mengambil dokumen HTML dari suatu 
URL kemudian ditampung dalam objek dokumen. Selanjutnya, 
informasi dari HTML dokumen akan disaring dengan 
mencocokan tag-tag HTML yang memiliki data sesuai 
keperluan. Pencocokan dapat dilakukan dengan Regex maupun 
pencocokan tag sederhana. Data-data dalam tag ini bisa diiterasi 
untuk ditampung ke dalam array, objek pemrograman, maupun 
media penyimpanan seperti basis data, file spreadsheet, dan 
lain-lain. 
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2.2.7.4. DOM Parsing 

World Wide Web Consortium mendefinisikan Document 
Object Model (DOM) sebagai Application Programming 
Interface untuk dokumen HTML dan XML yang valid. DOM 
mendefinisikan struktur logika dari dokumen dan bagaimana 
sebuah dokumen diakses dan dimanipulasi[20]. Gambar 2.3 
adalah contoh dokumen HTML.  

  

Gambar 2.3 Sebuah dokumen HTML 

Representasi grafik DOM dari tabel di atas adalah seperti yang 
terlihat pada gambar 2.4 berikut.  
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Gambar 2.4 Representasi Grafik DOM untuk dokumen HTML 

Dengan menggunakan DOM, pengembang dapat membuat 
dokumen, menavigasi struktur dokumen, serta dapat 
menambahkan, memodifikasi, atau menghapus elemen dan 
konten.  

Beberapa scraper telah mendukung pencarian informasi dengan 
menggunakan DOM parsing. DOM parsing memiliki cara kerja 
yang serupa dengan HTML parsing, hanya saja, alihalih 
menggunakan pencocokan pola dengan menggunakan regex 
atau pencocokan tag sederhana, sekarang pengguna dapat 
mencari data yang diperlukan dengan menembak tag-tag 
HTML menggunakan DOM selector. Gambar 2.5 menunjukan 
implementasi dari teknik DOM Parsing. 
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Gambar 2.5 Implementasi DOM parsing [21] 

 

2.2.8. Akses Data Melalui AliExpress API 

Terdapat dua AliExpress API yang tersedia, satu secara resmi 
oleh AliExpress dan akses AliExpress API yang tidak resmi 
akan dijelaskan sebagai berikut. 

2.2.8.1. AliExpress Affiliate Program 

Untuk menggunakan API secara resmi yang disediakan oleh 
AliExpress calon pengguna harus mendaftarkan dirinya di 
AliExpress sebagai developer, setelah melakukan pendaftaran 
pengguna harus mengisikan informasi tambahan dari halaman 
web yang diharapkan oleh AliExpress dan pendaftaran akan 
diproses selama 6-7 hari untuk menggunakan layanan dari 
AliExpress tersebut[22]. Setelah berhasil mendaftarkan diri 
sebagai developer pengguna bisa mendapatkan API key dengan 
registrasi untuk menggunakan API pada API Settings[23]. Data 
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yang diambil dapat berupa informasi produk, produk yang 
dipromosikan, dan jumlah pemesanan dengan kondisi telah 
dibayar lengkapnya dapat dilihat Tabel 2.8. 

Tabel 2.8 Deskripsi Dokumen API AliExpress[24] 

No. Metode Deskripsi 

1.1 listPromotionProduct Daftar promosi produk 

1.2 getPromotionProductDetail Detil promosi produk 

1.3 getPromotionLinks Tautan promosi produk 

1.4 listPromotionCreative Daftar produk yag diiklanan 

1.5 getCompletedOrders Mendapatkan detil 
pemesanan ketika sudah 
melakukan pembayaran 

1.6 getOrderStatus Mendapatkan detil 
pemesanan ketika sudah 
melakukan pembayaran 
berdasarkan id pemesanan 

1.7 listHotProducts Produk yang populer di 
AliExpress 

1.8 listSimilarProducts Rekomendasi produk dari 
AliExpress 

1.9 getItemByOrderNumbers Informasi produk 
berdasarkan jumlah pesanan 

1.10 getAppPromotionProduct Informasi produk dari 
aplikasi 

 
2.2.8.2. AliExpress API  

AliExpress API ini merupakan API yang dibuat oleh 
mydataprovider, ada yang gratis dan juga yang berbayar. 
Perbedaannya ialah penggunaa API secara gratis hanya bisa 
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mengambil data sebanyak 10 produk dari satu kali ekstraksi 
sedangkan berbayar dengan biaya 150$ per bulan dapat 
melakukan ekstraksi sebebas mungkin. Dengan menggunakan 
API ini ekstraksi data dapat dilakukan melalui URL dari 
kategori ataupun kata kunci, tidak perlu memasang ekstensi 
Chrome untuk menggunakannya, pengambilan data produk 
disertakan banyak varian. Terdapat juga layanan yang diberikan 
ialah akses terhadap layanan dengan Skype atau telpon, email, 
WhatsApp, dan Hangout serta demo melalui TeamViewer. 

Perbandingannya dengan AliExpress Affiliate Program tidak 
ada limitasi pengambilan data dari penggunaan AliExpress API 
oleh mydataprovider sedangkan dari AliExpress ada per 
akunnya. Informasi produk yang diperoleh lebih banyak 
variannya seperti warna, ukuran, dan volume tidak seperti yang 
resmi yang hanya menyediakan data produk secara umum 
saja[25]. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan  
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BAB III  

METODOLOGI 

Pada bab ini menjelaskan terkait metodologi yang akan 
digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan penelitian 
tugas akhir ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Metodologi 
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3.1. Tahapan 

Penjelasan setiap tahapan dari metodologi adalah sebagai 
berikut: 

3.1.1. Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan literatur yang 
mendukung dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Literatur 
disini merupakan bentuk dari penjelasan konsep - konsep atau 
ulasan mengenai penelitian terkait yang pernah dilakukan dan 
didokumentasikan baik dalam bentuk buku, jurnal, paten 
maupun website. 

3.1.1.1. Mengkaji Aplikasi Tracker 

Aplikasi Tracker disini ialah JungleScout merupakan aplikasi 
berbasis web yang populer untuk meneliti produk yang ada di 
Amazon bagi yang ingin melakukan bisnis di Amazon. Fungsi 
yang akan dikaji khususnya ialah Product Tracker dan Product 
Database yang ada pada JungleScout. 

3.1.2. Analisis Kebutuhan 

Pada tahap ini dilakukan analisa dan desain aplikasi. Setelah 
mengetahui konsep dan penelitian sebelumnya maka dapat 
melakukan analisa dan desain aplikasi yang akan dibuat. Pada 
bagian Analisis, yang harus dilakukan adalah mendaftar 
Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak yang akan dibuat 
berdasarkan Studi Literatur yang telah dilakukan sebelumya 
karena Tugas Akhir ini berbasis Kebutuhan Teknologi 
Informasi maka Daftar Kebutuhan Perangkat Lunak didapatkan 
dari Studi Literatur dan juga knowledge gap yang di dapatkan 
dari penelitian yang pernah ada atau terkait sebelumnya.   

Pada analisis kebutuhan pada prototyping model tidak ada 
spesifik mengenai desain dari program karena prototyping 
merupakan ide atau bagian dari sistem(pilot version) yang 
nantinya menjadi program yang sempurna[26], kebutuhan 
tersebut akan diterjemahkan kedalam sebuah Perancangan 
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Perangkat Lunak yang berfokus pada Arsitektur Perangkat 
Lunak, Representasi Tampilan dan lainnya. Dimana pada 
tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang disebut Software 
Requirement atau Kebutuhan Sistem yang perancangannya di 
mulai dari perancangan antarmuka, lalu ke pembuatan use case, 
dan berakhir dengan class diagram yang akan digunakan 
sebagai acuan untuk melakukan Pengembangan Aplikasi. 

Serta akan dilakukan analisis kebutuhan data apa saja yang akan 
diambil menyesuaikan dengan aplikasi JungleScout yang telah 
dikaji namun pengambilan data terbatas yang akan ditampilkan 
dari fitur Product Database dan Product Tracker. 

3.1.3. Pengembangan Aplikasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pengambilan data yang telah 
ditentukan pada analisis kebutuhan serta melakukan 
pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan yang telah 
didefinisikan sebelumnya. Salah satu tujuan Tugas Akhir ini 
adalah pembuatan aplikasi web berbasis PHP/HTML yang 
dapat membantu penjual untuk melihat perkembangan produk. 
Luaran dari tahapan perancangan prototipe adalah web aplikasi 
berbasis PHP/HTML yang mampu menampilkan produk yang 
tersedia pada Aliexpress serta grafik penjualan per hari.  

3.1.4. Pengujian Aplikasi 

Selanjutnya aplikasi akan diuji usabilitasnya. Apabila hasil uji 
usabilitas lebih rendah dari yang diharapkan maka desain akan 
diubah sesuai dengan harapan pengguna. Namun, dalam 
konteks tugas akhir ini, hasil pengujian usabilitas akan 
digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan sistem di masa 
yang akan datang 

3.2. Penyusunan Laporan 

Setelah prototipe dibuat, maka tahapan selanjutnya adalah 
melakukan uji validasi terhadap prototipe yang digunakan 
dengan metode usability testing, dengan melakukan survei 
terhadap calon pengguna dari fitur ini. Jika prototipe telah 
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dapat berjalan dengan baik dan survei yang dilakukan 
mendapatkan hasil yang telah diinginkan, maka dapat diambil 
kesimpulan terhadap penelitian ini.  

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan laporan sebagai 
dokumentasi dari penelitian ini. penulisan buku dilakukan 
bersamaan dengan seluruh tahapan penelitian yang dilakukan. 
Luaran yang dihasilkan adalah Buku Tugas Akhir yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak dan menjadi 
referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan bidang yang 
sama selanjutnya.  
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BAB IV  

PERANCANGAN 

 

Pada bab ini membahas alur perancangan terkait beberapa hal 
yang diperlukan dalam proses pembuatan aplikasi sesuai 
dengan alur yang dijelaskan pada bab 3. Dalam bab 
perancangan ini akan menjelaskan tentang proses penggalian 
kebutuhan dan desain sistem. 

4.1. Aplikasi Tracker 

Untuk mengetahui product tracker yang akan dibuat diperlukan 
contoh aplikasi serupa ialah JungleScout agar keperluan data 
dan fungsi yang dibutuhkan bermanfaat kepada pengguna, 
karena JungleScout merupakan salah satu aplikasi nomor satu 
untuk melakukan bisnis di Amazon yang biasa disebut dengan 
Fullfillment by Amazon(FBA). FBA disini merupakan bisnis 
model yang memungkinkan penjual untuk memanfaatkan 
jaringan distribusi dan basis pelanggan Amazon, yakni Amazon 
akan menyimpan produk yang akan dijual, memenuhi pesanan 
dan bahan memberikan layanan pelanggan sehingga penjual 
tidak harus berhadapan dengan setiap aspek bisnis.[27] Dengan 
hal ini pengusaha dapat melakukan bisnisnya seolah – olah 
memiliki perusahaan besar tanpa harus mengelola seperti 
perusahaan besar. Dengan itu, penjual dapat fokus untuk 
mencari produk yang memiliki nilai jual tinggi. Kembali lagi 
bahwa JungleScout merupakan Amazon Tools dalam 
melakukan penelitian produk untuk penjual.  

JungleScout Web App memiliki tiga halaman utama yaitu 
Product Database, Product Tracker, dan Niche Hunter. 
Dimana Product Database merupakan seluruh katalog yang ada 
pada Amazon dari halaman tersebut pengguna dapat mencari 
produk dengan filter berdasarkan harga, keuntungan, peringkat, 
estimasi penjualan perbulan, estimasi pendapatan perbulan, 
rating, dan sebagainya untuk mencari barang yang ingin dijual 
di Amazon.  
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Gambar 4.1 Gambar Filter Product Database 

Pada halaman Product Database terdapat data produk yang 
berisikan produk dengan keterangan seperti kategori, harga, 
keuntungan, berat, peringkat, estimasi penjualan perbulan, dan 
estimasi pendapatan perbulan.  

 

Gambar 4.2 Gambar Product Database 

Selanjutnya ialah Product Tracker merupakan halaman yang 
memperlihatkan keterangan produk yang telah di add 
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sebelumnya dari Product Database. Keterangan produk yang 
diperlihatkan ilalah rata – rata harga penjualan, rata – rata 
peringkat, rata – rata penjualan per harinya, dan rata – rata 
pendapatan per harinya.  

 

Gambar 4.3 Gambar Product Tracker 

Berikutnya pada grafik yang ada pada Product Tracker 
menunjukkan jumlah barang yang tersedia, barang yang terjual, 
dan peringkat per harinya dalam satu grafik.  
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Gambar 4.4 Gambar Grafik Product Tracker 

Halaman utama yang terakhir dari JungleScout ialah Niche 
Hunter pada halaman ini penjual dapat mencari kata kunci dari 
produk yang di kategorisasikan dan di filter berdasarkan atribut 
yang diberikan oleh JungleScout yaitu rata – rata permintaan 
yang merupakan permintaan dari 10 produk terhadap kata kunci 
yang di cari semakin besar permintaanya tentu merupakan 
peluang yang baik bagi penjual, lalu ada rata – rata harga dari 
10 produk yang diambil dari kata kunci pada Niche Hunter, 
selanjutnya ada nilai peluang yang merupakan skor agregat 
berdasarkan permintaan, kompetisi, dan skor kualitas penamaan 
produk di sebut juga Listing Quality Score(LQS) dengan 
semakin besar skor tersebut maka peluang untuk menjual 
semakin tinggi apabila rendah maka kata kunci yang dicari 
mungkin memiliki permintaan yang rendah, kompetisi yang 
tinggi, LQS yang tinggi, atau kombinasi dari tiga atribut 
tersebut. Atribut berikutnya ialah kompetisi, LQS apabila 
diperjelas bahwa LQS merupakan detilnya penjelasan dari 
produk yang dijual maka apabila deskripsi dari produk tersebut 
lengkap bisa dikatakan memliki LQS yang tinggi, dan yang 
terakhir ialah jumlah kata dari kata kunci yang di cari 
berdasarkan kategori yang dipilih. 
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Gambar 4.5 Gambar Filter Niche Hunter 

Hasil pencarian akan berupa kata kunci dari 10 produk yang 
akan di tunjukkan pada grafik nantinya tentu hasil dari 
pencarian kata kunci akan sesuai dengan filter yang ditentukan 
sebelumnya. 

 

Gambar 4.6 Gambar Hasil Pencaria Niche Hunter 

Selanjutnya apabila pengguna memilih salah satu dari kata 
kunci akan menghasilkan grafik dari estimasi penjualan, 
review, harga, dan LQS terhadap 10 produk yang sesuai 
terhadap kata kunci yang ada. 
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Gambar 4.7 Gambar Hasil Pencarian Niche Hunter 

Dengan fitur Niche Hunter calon penjual ataupun penjual dapat 
melihat terlebih dahulu produk yang sedang tren dengan tingkat 
kompetisi yang rendah. 

4.2. Analisis Kebutuhan Sistem 

Dengan melihat aplikasi JungleScout dapat dilihat kebutuhan 
sistem dari aplikasi yang akan dibuat, tidak seluruh fitur yang 
ada di JungleScout dimuat ke aplikasi karena keterbatasan data 
yang dapat diambil serta fungsi yang dibuat fokus terhadap 
product tracker. 

4.2.1. Analisis Kebutuhan non-Fungsional 

Pada tahapan ini dianalisis kebutuhan non-Fungsional dari 
aplikasi. Kebutuhan non-Functional merupakan kebutuhan 
yang tidak terkait fungsi dari sistem. Kebutuhan ini mencakup 
hal – hal seperti kompabilitas tampilan dan keandalan dari 
website. Tabel 4.1 Analisis Kebutuhan non-Fungsional 
merupakan hasil analisis kebutuhan non-fungsional dari 
aplikasi. 

Tabel 4.1 Analisis Kebutuhan non-Fungsional 

Cross-browser 
Compability 

Aplikasi yang dikembangkan 
dapat berjalan dan bekerja pada 
web broser yang berbeda-beda 
diantaranya seperti Microsoft 
Edge, Mozilla Firefox dan 
Google Chrome agar setiap 
fungsi dan interaksi yang 
dilakukan oleh pengguna dapat 
di proses dengan baik oleh 
aplikasi. 

MVC 

(Model-View-
Controller) 

Aplikasi yang dikembangkan 
menggunakan konsep MVC 
dengan memisahkan aplikasi 
dalam tiga komponen utama 
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Logis: Model, View dan 
Controller untuk mempermudah 
pengembangan aplikasi di masa 
depan. 

 

4.2.2. Analisis Rancangan Fitur 

Pada tahapan ini, dilakukan analisis terhadap fitur utama apa 
saja yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi yang akan dibuat. 
Analisis ini ditentukan berdasarkan pada tahapan studi literatur 
dengan melihat kebutuhan dan fitur aplikasi JungleScout yang 
menjadi rujukan dari penelitian. Secara keseluruhan Fitur utama 
yang diharapkan ada pada aplikasi berserta referensi dari fitur 
yang ada dijabarkan pada Tabel 4.2 Analisis Rancangan Fitur. 

Tabel 4.2 Analisis Rancangan Fitur 

No Fitur Deskripsi 

1 Product 
Database 

Fitur yang memperlihatkan katalog 
produk kepada pengguna dimana 
pengguna dapat melihat detil produk 
per baris serta menginisiasi untuk 
melakukan produk yang ingin di 
track . 

2 Product 
Tracker 

Fitur ini memperlihatkan produk 
yang telah di track pada product 
database tidak hanya berisikan 
kolom penjelasan terhadap produk 
namun grafik penjualan per harinya 
dari produk yang telah di track. 

3 Profiling Fitur ini diberikan kepada pengguna 
dan admin untuk memasuki aplikasi 
dengan registrasi dan login untuk 
pengguna sedangkan admin cukup 
login saja. 
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4.2.3. Analisis Pengambilan Data 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai perancangan 
pengambilan data yang bertujuan sebagai panduan ketika akan 
melakukan implementasi pada penelitian ini. 

4.2.3.1. Data yang diambil 

Pengambilan data dilakukan untuk mendapatkan data produk di 
Aliexpress.com yang akan digunakan untuk pembuatan daftar 
produk yang akan masuk ke dalam aplikasi yang terbagi atas 
fitur yang telah dijelaskan sebelumnya. Proses pengambilan 
data akan menggunakan HTML DOM Parser yang merupakan 
library untuk pengambilan data yang tersedia di 
Sourceforge.net. Data yang dibutuhkan oleh penelitian ini 
berupa data-data produk penjualan. Pengambilan data pada 
Aliexpress.com dilakukan satu kali untuk pengambilan produk 
dan pembaruan setiap harinya. 

Data yang akan ditampilkan pada pada product database 
merupakan deskripsi umum dari produk yang ada, dan data ini 
dimuat pada tabel Items sebagai data utama yang akan 
ditampilkan seperti URL produk, nama produk, harga, jumlah 
order, total review, dan gambar produk. Selengkapnya ada di 
Tabel 4.3 Deskripsi Data Atribut Tabel Items. 

Tabel 4.3 Deskripsi Data Atribut Tabel items 

Nama Tabel Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

items id varchar(250) Primary key dari tabel 
items 

items owner_id varchar(250) Id pemilik produk 

items link int(5) Link dari produk 

items title varchar(250) Nama produk 

items price varchar(250) Harga produk 
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Nama Tabel Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

items Weight Decimal(10.2) Berat produk 

items Dimensions Varchar(250) Volume produk 

items Image decimal(10,2) Gambar produk 

Items ordered int(10) Jumlah pembelian dari 
produk 

items Rate Decimal(1,1) Total review dari 
produk 

items vote Int(10) Jumlah yang 
memberikan review 
atau bintang terhadap 
produk 

 
Tabel 4.4 Deskripsi Data Atribut Tabel Categories untuk 
menentukan kategori ketika melakukan pencarian, kategori 
pada AliExpress terbagi atas dua tingkat jadi tidak seluruh 
kategori berada di tingkat yang sama. Maka dari itu dibuatkan 
tabel categories untuk menentukan kategori dari hasil 
pencarian. 

Tabel 4.4 Deskripsi Data Atribut Tabel categories 

Nama Tabel Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

categories cat_id int(5) Primary key dari 
kategori 

categories parent_id int(5) Id kategori paling 
tinggi 

categories level int(5) Tipe kategori 
berdasarkan levelnya 

categories cat_title varchar(150) Nama kategori 

categories cat_link varchar(150) Link kategori 
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Terdapat tiga grafik yang akan ditampilkan pada product 
tracker. Grafik tersebut ialah grafik order history seperti pada 
Gambar 5.17, grafik feedback seperti pada Gambar 5.18, dan 
grafik rating seperti pada Gambar 5.19. Untuk menghasilkan 
grafik tersebut diperlukan data penjualan yang akan diambil 
dari data histori pemesanan dan feedback yang ada di 
AliExpress sesuai dengan Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Deskripsi Data Atribut Tabel log_items 

Nama Tabel Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

Log_items item_id Varchar(250) Primary key 
untuk 
log_items 

Log_items date Datetime Tanggal 
pengambilan 
data untuk 
penyocokan 
grafik yang 
akan dibuat 

Log_items stock Int(10) Jumlah 
produk yang 
tersedia 
ketika 
pengambilan 
data 

Log_items price Decimal(10.2) Harga yang 
tercatat di 
hari 
pengambilan 
data 

Log_items ordered Int(10) Jumlah 
order 
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Nama Tabel Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

keseluruhan 
pada hari 
pengambilan 
data 

Log_items Vote Int(10) Jumlah 
pemberian 
bintang 
berdasarkan 
penilaian 
pembeli 

Log_items Rate_overall Int(10) Jumlah rata 
– rata review 
dari 
pemberian 
bintang oleh 
pembeli 

Log_items Rate_5 Int(10) Jumlah 
bintang 5 
yang 
diperoleh 
produk  

Log_items Rate_4 Int(10) Jumlah 
bintang 4 
yang 
diperoleh 
produk 

Log_items Rate_3 Int(10) Jumlah 
bintang 3 
yang 
diperoleh 
produk 
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Nama Tabel Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

Log_items Rate_2 Int(10) Jumlah 
bintang 2 
yang 
diperoleh 
produk 

Log_items Rate_1 Int(10) Jumlah 
bintang 1 
yang 
diperoleh 
produk 

 

Untuk menampilkan toko yang menjual produk yang tersimpan 
di database diperlukan data id, nama toko, dan tanggal 
berdirinya toko tersebut. Pengambilan data yang dibutuhkan 
dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Deskripsi Data Atribut Tabel store 

Nama Tabel Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

Store Store_id Varchar(150) Primary key dari store 

Store Name Varchar(250) Nama dari toko 

store registered date Tanggal masuknya data 
toko 

 

Tabel 4.7 dibuat untuk melakukan pengambilan harian karena 
data histori penjualan terbatas untuk 6 bulan sebelumnya, 
apabila data di track  secara harian maka data penjualan akan 
diperbarui melebihi data yang diambil dari 6 bulan terakhir. 
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Tabel 4.7 Deskripsi Data Atribut Tabel log_transaction 

Nama Tabel Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

Log_transaction Item_id Varchar(250) Primary key dari 
log_transaction  

Log_transaction date Datetime Tanggal terjadinya 
transaksi atau order 

Log_transaction Country Varchar(2) negara asal pembeli 
dari transaksi 
penjualan per ordernya 

Log_transaction quantity Int(10) Jumlah produk yang 
dibeli per order 

 
Mendapatkan data pengiriman diperlukan data perusahaan, 
harga, dan biaya diskon. Pengambilan apa saja yang dibutuhkan 
dapat dilihat pada Tabel 4.8 

Tabel 4.8 Deskripsi Data Atribut Tabel shipping 

Nama Tabel Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

shipping Item_id Varchar(250) Primary key dari 
item_id 

shipping Company Varchar(250) Perusahaan yang 
menangani pengiriman 
produk yang dijual 

shipping Price Decimal(10,2) Biaya pengiriman 

shipping Fee Decimal(10,2) Biaya pengiriman 
setelah yang berikan 
diskon 

shipping Fastest Int(5) Hari tercepat mengirim 
barang 

shipping Longest Int(5) Hari terlamban 
mengirim barang 
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Untuk mengetahui hasil feedback dari pengguna AliExpress 
dari salah satu produk dibutuhkan data waktu, negara, dan 
jumlah feedback pada tanggal yang akan ditampilkan. 
Pengambilan data yang dibutuhkan dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Deskripsi Data Atribut Tabel log_feedback 

Nama Tabel Nama Kolom Tipe Data Keterangan 

Log_feedback Item_id Varchar(250) Primary key dari 
log_feedback 

Log_feedback Date Datetime tanggal pembeli atau 
reviewer memberikan 
komentar atau vote 
kepada produk yang 
dibeli 

Log_feedback Country Varchar(2) Negara asal yang 
memberikan komentar 

Log_feedback rate Int(1) Jumlah feedback yang 
masuk sesuai tanggal 
masuknya 

Untuk memberikan informasi produk yang lebih banyak 
diperlukan data yang menjelaskan produk seperti fitur, dimensi, 
warna, dan sebagainya. Tabel 4.10 dibuat menyesuaikan judul 
dari tipe deskripsi dan deskripsi produk itu sendiri karena terlalu 
banyak tipe deskripsi dan tidak semua judul deskripsi bisa 
disamakan dari berbagai produk. 

Tabel 4.10 Deskripsi Data Atribut Tabel item_description 

Nama Tabel Nama 
Kolom 

Tipe Data Keterangan 

Item_description Item_id Varchar(250) Primary key dari 
item_desrciption 
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Nama Tabel Nama 
Kolom 

Tipe Data Keterangan 

Item_description Des_title Varchar(100) Tipe deskripsi yang 
dingin dijelaskan  

Item_description description Varchar(250) Deskripsi produk 
berdasarkan tipe 
deskripsinya 

 

4.3. Desain Sistem 

Presentation Layer 
 

Application Layer 
 

Database 
 

Gambar 4.8 Arsitektur Teknologi 

Gambar 4.8 Arsitektur Teknologi pada aplikasi mengacu pada 
kerangka kerja yang ada pada Aplikasi Web. Dimana fondasi 
utama aplikasi ini dibangun menggunakan CodeIgniter 3.1.6, 
yang merupakan sebuah framework yang menggunakan metode 
MVC sebagai bagan utama dari pembuatan aplikasinya[28].  

Basis data yang digunakan pada aplikasi ini yaitu menggunakan 
MySQL yang merupakan sebuah Relational Database 
Management System (RDBMS) dengan kehandalan dan 
performanya yang tinggi dimana pengembangannya kian pesat 
menghadirkan berbagai fitur dan teknologi baru hingga saat ini.  
MySQL memungkinkan untuk secara efisien menyimpan, 
mengurutkan dan menampilkan data dari basis data [29]. 
MySQL mendukung berbagai fitur seperti multithreaded, multi-

CSS HTML 

CodeIgniter PHP Framework 

MySQL 

Jquery 
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user, dan SQL database managemen sistem (DBMS). Basis data 
ini dibuat untuk keperluan sistem basis data yang cepat, handal 
dan mudah digunakan. 

Penerapan Relational Database Management System (RDBMS) 
di sini dapat memungkinkan Data dan Informasi pada Aplikasi 
yang meskipun memiliki Struktur Data yang berbeda-beda 
namun tetap dapat terhubung dan berelasi sehingga konsistensi 
dan ketepatan nya tetap terjaga. 

4.4. Rancangan Antarmuka 

Berikut ini merupakan desain antar muka pengguna aplikasi.  
Antar muka yang dibuat terdiri dari empat antar muka; halaman 
awal, halaman admin, halaman database, dan halaman tracker. 
Untuk setiap antar muka pengguna yang dibuat, akan dijadikan 
acuan dalam pengembangan use case. 

4.4.1. Halaman Awal 

Halaman awal disini merupakan tampilan ketika ingin 
memasuki aplikasi product tracker, mengapa saya bilang 
halaman awal karena akan pengguna dan admin akan memasuki 
halaman tersebut sebelum memasuki aplikasi product tracker 
tampak seperti pada Gambar 4.9. Pilihan yang akan dibuat pada 
halaman awal ialah untuk memasuki aplikasi dan mendaftarkan 
diri sebagai pengguna aplikasi. Pengguna akan bisa memasuki 
aplikasi apabila pendaftaran sebagai pengguna telah diaktifkan 
oleh admin.  

 

 



45 

 

 

Gambar 4.9 Halaman Awal 

4.4.2. Halaman Admin 

Halaman admin dibuat untuk mengatur aktivasi akun dan 
membatasi produk yang bisa dilihat pengguna sesuai dengan 
Gambar 4.10.  

 

Gambar 4.10 Halaman Admin 
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4.4.3. Halaman Database 

Halaman database yang tampak pada Gambar 4.11 adalah 
daftar produk yang ditunjukkan kepada pengguna beserta 
dengan data – data yang relevan menyesuaikan dengan product 
tracker yang dimiliki JungleScout namun ada beberapa kolom 
yang tidak dihadirkan seperti JungleScout karena adanya data 
yang hanya dimiliki Amazon tapi tidak ada di AliExpress 
seperti LQS dan rank.  

 

Gambar 4.11 Halaman Database 

4.4.4. Halaman Tracker 

Halaman Tracker merupakan daftar produk yang telah di track  
melalui halaman database dan akan menunjukkan kolom data 
menyesuaikan dengan JungleScout dan menunujukkan grafik 
order per hari serta produk yang tersisa untuk dijual. Halaman 
Tracker dapat dilihat pada Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Halaman Tracker 

4.4.5. Use Case 

Use case dibuat menyesuaikan antarmuka sebagaimana yang 
dibuat pada Rancangan Antarmuka. Berikut ini adalah gambar 
use case sistem secara keseluruhan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Gambar Use Case Aplikasi 
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4.4.6. Daftar Use Case 

Tabel 4.11 Berisikan daftar use case yang akan dijadikan fungsi 
terhadap fitur yang di implementasi. 

Tabel 4.11 Daftar Use Case 

Kode   Aktor  Nama  

UCP-1  Pengguna  Melakukan Registrasi  

UCP-2  Pengguna  Login  

UCP-3  Pengguna  Mencari Produk  

UCP-4  Pengguna  Melihat Hasil Pencarian  

UCP-5  Pengguna Menyortir Produk 

UCP-6  Pengguna  Melakukan Tracking  

UCP-7  Pengguna  Melihat Hasil Tracking  

UCP-8  Pengguna  Melihat Grafik Tracking  

UCP-9 Pengguna  Menghapus Produk pada Tracker 

UCA-1  Admin Mengaktivasi Akun 

UCA-2  Admin Membatasi produk database 

 

4.4.7. Deskripsi Use Case 

Deskripsi use case menjelaskan keterangan alur dari setiap use 
case yang memiliki normal flow dan alternate flow. Normal 
flow dan alternate flow dari use case pertama bagi pengguna 
yaitu melakukan registrasi sesuai dengan Tabel 4.12 

Tabel 4.12 UCP-1: Melakukan Registrasi 

UCP-1: Melakukan Registrasi  

Normal Flow: Pengguna memasuki halaman aplikasi product 
tracker untuk pertama kalinya dan akan melakukan registrasi 
dengan mengisikan data yang harus diisikan dan mengklik 
tombol register atau menekan ‘Enter’ pada keyboard pada 
baris terakhir data yang diminta, sistem menyatakan sukses 
registrasi 
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Alternate Flow: Pengguna memasuki halaman aplikasi 
product tracker untuk pertama kalinya dan akan melakukan 
registrasi dengan mengisikan data yang harus diisikan dan 
pengguna tidak mengklik tombol register atau menekan 
menekan ‘Enter’ pada keyboard pada baris terakhir data yang 
diminta, sistem tidak menyatakan sukses registrasi.  
  

Normal flow dan alternate flow dari use case kedua bagi 
pengguna yaitu login sesuai dengan Tabel 4.13 

Tabel 4.13 UCP-2: Login 

UCP-2: Login  

Normal Flow: Pengguna memasuki halaman awal aplikasi 
product tracker lalu memasukkan data username dan 
password yang sudah di registrasikan sebelumnya, setelah itu 
mengklik tombol login atau menekan ‘Enter’ pada keyboard, 
sistem memasuki halaman product database atau halaman 
pencarian 
  

Alternate Flow: Pengguna memasuki halaman awal aplikasi 
product tracker lalu memasukkan data username dan 
password yang sudah di registrasikan sebelumnya, dan 
pengguna tidak mengklik tombol login atau menekan ‘Enter’ 
pada keyboard, sistem tetap berada pada halaman login 
  

Normal flow dan alternate flow dari use case ketiga bagi 
pengguna yaitu mencari produk sesuai dengan Tabel 4.14 

Tabel 4.14 UCP-3: Mencari Produk 

UCP-3: Mencari Produk  
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Normal Flow: Pengguna memasukkan kata pencarian 
dikolom pencarian produk, pengguna mengklik tombol 
submit/menekan enter pada keyboard milik pengguna, sistem 
menampilkan hasil pencarian 
  

Alternate Flow: Pengguna memasukkan kata pencarian 
dikolom pencarian produk, pengguna tidak mengklik tombol 
submit/menekan enter pada keyboard milik pengguna, sistem 
tidak memproses pencarian dari kolom input 
  

Normal flow dan alternate flow dari use case keempat bagi 
pengguna yaitu melihat hasil pencarian sesuai dengan Tabel 
4.15 
 

Tabel 4.15 UCP-4: Melihat Hasil Pencarian 

UCP-4: Melihat Hasil Pencarian  

Normal Flow: sistem menampilkan hasil pencarian, 
pengguna dapat melihat hasil dari pencarian yang dilakukan.  
  

Alternate Flow: - 
  

Normal flow dan alternate flow dari use case kelima bagi 
pengguna yaitu melakukan tracking sesuai dengan Tabel 4.16 
 

Tabel 4.16 UCP-5: Melakukan Tracking 

UCP-5: Melakukan Tracking 
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Normal Flow: Pengguna mengklik tombol track  di salah satu 
produk yang tersedia, sistem menambahkan produk ke 
produk tracker. 
  

Alternate Flow: Pengguna tidak mengklik tombol track  di 
salah satu produk yang tersedia, sistem tidak menambahkan 
produk ke produk tracker. 
 
  

Normal flow dan alternate flow dari use case keenam bagi 
pengguna yaitu melihat hasil tracking sesuai dengan Tabel 4.17 

Tabel 4.17 UCP-6: Melihat Hasil Tracking 

UCP-6: Melihat Hasil Tracking  

Normal Flow: Pengguna mengklik tombol Tracker pada 
halaman pencarian, sistem berpindah halaman ke product 
tracker. 
  

Alternate Flow: Pengguna tidak mengklik tombol Tracker 
pada halaman pencarian, sistem tetap berada pada halaman 
product database.  

Normal flow dan alternate flow dari use case ketujuh bagi 
pengguna yaitu menyortir produk sesuai dengan Tabel 4.18 

Tabel 4.18 UCP-7: Menyortir Produk 

UCP-7: Menyortir Produk  
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Normal Flow: Pengguna mengklik salah satu judul kolom  

Alternate Flow: Pengguna tidak mengklik tombol Tracker 
pada halaman pencarian, sistem tetap berada pada halaman 
product database.  

Normal flow dan alternate flow dari use case kedelapan bagi 
pengguna yaitu melihat grafik tracking sesuai dengan Tabel 
4.19 

Tabel 4.19 UCP-8: Melihat Grafik Tracking 

UCP-8: Melihat Grafik Tracking  

Normal Flow: Pengguna mengklik tombol grafik pada salah 
satu produk, sistem menampilkan grafik data masa lampau. 
  

Alternate Flow: Pengguna tidak mengklik tombol grafik pada 
salah satu produk, sistem tetap hanya menampilkan daftar 
produk. 
  

Normal flow dan alternate flow dari use case kesemibilan bagi 
pengguna yaitu menghapus produk pada tracker sesuai dengan 
Tabel 4.20 
 

 

 



53 

 

Tabel 4.20 UCP-9: Menghapus Produk pada Tracker 

UCP-9: Menghapus Produk pada Tracker 

Normal Flow: Pengguna mengklik tombol delete pada 
tracker, sistem menghapus produk yang ada pada tracker. 
  

Alternate Flow: Pengguna tidak mengklik tombol delete pada 
tracker, produk tetap ada pada tracker 
 

Normal flow dan alternate flow dari use case pertama bagi 
admin yaitu mengaktivasi akun sesuai dengan Tabel 4.21 

Tabel 4.21 UCA-1: Menghapus Produk pada Tracker 

UCA-1: Mengaktivasi Akun 

Normal Flow: Admin mengeklik tombol accept untuk 
pengguna yang telah mendaftar, sistem memberikan 
pengguna akses ke aplikasi. 
  

Alternate Flow: Admin mengeklik tombol reject untuk 
pengguna yang telah mendaftar, sistem memberikan 
pengguna akses ke aplikasi. 
  

Normal flow dan alternate flow dari use case kedua bagi admin 
yaitu membatasi produk database sesuai dengan Tabel 4.22 

Tabel 4.22 UCA-2: Membatasi Produk Database 

UCA-2: Membatasi Produk Database 

Normal Flow: Admin memilih produk yang tidak dapat 
dilihat oleh pengguna, sistem menghapus produk yang 
ditentukan pada halaman database 
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UCA-2: Membatasi Produk Database 

Alternate Flow: Admin memilih produk yang tidak dapat 
dilihat oleh pengguna, produk pada halaman database tetap 
sama 
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BAB V  

IMPLEMENTASI 

Pada bab ini akan dijelaskan terkait proses implementasi pada 
perangkat lunak yang telah dirancang pada bab sebelumnya. 

5.1. Lingkungan Implementasi 

Pada pengembangan aplikasi pada penelitian ini, memanfaatkan 
perangkat keras dengan spesifikasi seperti pada Tabel 5.1 
Spesifikasi Perangkat Keras. Sedangkan untuk perangkat lunak 
yang digunakan dalam pengembangan aplikasi adalah seperti 
pada Tabel 5.2 Spesifikasi Perangkat Lunak. 

Tabel 5.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

Perangkat Keras Spesifikasi 

Laptop Sistem Operasi Windows 10 

Processor: Intel Core i7-
4700HQ  

RAM: 16GB 

HD: 1 TB 

Tabel 5.2 Spesifikasi Perangkat Lunak  

Perangkat Lunak Spesifikasi 

Apache Version 2.4.29 

MySQL Version 10.1.29-MariaDB 

PHP Version 7.2.0 

PHP Framework CodeIgniter 3.1.6 

PHP Extension OpenSSL, PDO PHP, 
Mbstring, XML PHP, 
Fileinfo, GD Library, HTML 
DOM 
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Perangkat Lunak Spesifikasi 

Text Editor Atom v.1.23.1 

Web Browser Mozilla Firefox 43, Google 
Chrome 63, Microsoft Edge 
41 

 

5.2. Struktur Direktori 

Pada pengembangan aplikasi pada penelitian ini memanfaatkan 
Framework CodeIgniter, sehingga metode MVC digunakan 
secara terstruktur terhadap pembuatan aplikasi ini. Direktori 
dari aplikasi menjadi satu-kesatuan seperti tampak pada  

Gambar 5.1 Struktur Direktori.  

 

Gambar 5.1 Struktur Direktori 
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5.3. Pengambilan Data 

Sebelum menampilkan data aplikasi, dilakukan pengambilan 
data dengan web scraping. Web scraping dilakukan dengan 
menggunakan PHP HTML DOM(Document Object Model) 
Parser yang dapat memanipulasi element pada HTML. Dengan 
menggunakan library simple HTML DOM element pada 
HTML di ekstrak sesuai yang diinginkan dengan menggunakan 
fungsi find dari URL yang telah ditentukan. Element yang dicari 
disimpan ke dalam database dengan menggunakan query SQL. 
Berikut adalah hasil pengambilan data. 

 

Gambar 5.2 Hasil Pengambilan Data 

5.4. Implementasi Aplikasi 

Implementasi aplikasi akan dibedakan berdasarkan halaman 
aplikasi pada rancangan antarmuka dan fitur aplikasi 
menyesuaikan dengan deskripsi use case. 

5.4.1. Implementasi Halaman  

Implementasi halaman terbagi atas empat halaman yaitu 
halaman awal, halaman admin, halaman database, dan halaman 
tracker sesuai dengan subbab Rancangan Antarmuka 4.4. 
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5.4.1.1. Implementasi Halaman Awal 

Halaman awal berisikan form registrasi dan login yang 
diberikan ke pengguna beserta admin. Pengguna yang belum 
terdaftar wajib mengisikan form registrasi dan menunggu 
aktivasi akun oleh admin. 

 

Gambar 5.3 Halaman Awal 

 

5.4.1.2. Implementasi Halaman Admin 

Halaman Admin merupakan tampilan khusus untuk admin 
untuk mengaktivasi akun dari pengguna yang telah 
mendaftarkan diri dan membatasi produk yang dapat dilihat 
pengguna.  
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Gambar 5.4 Halaman Admin 

 
5.4.1.3. Implementasi Halaman Database 

Halaman database merupakan tampilan untuk katalog produk 
yang tersedia namun terkait dengan datanya tidak seluruh 
produk ada pada fitur product database ini serta tempat 
melakukan track  melalui halaman database ini. 

 

Gambar 5.5 Halaman Database 
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5.4.1.4. Implementasi Halaman Tracker 

Halaman tracker merupakan menampilkan produk yang telah 
ditambahkan melalui halaman database disini dengan kolom 
data yang berbeda serta menampilkan grafik penjualan. 

 

Gambar 5.6 Halaman Tracker 

 

5.4.2. Implementasi Fitur 

Implementasi fitur terbagi atas tiga menyesuaikan dengan 
subbab Analisis Rancangan Fitur 4.2.2 

5.4.2.1. Fitur Profiling 

Fitur ini dibuat sebagai syarat terhadap pengguna apabila ingin 

menggunakan aplikasi ini fitur ini berisikan use case melakukan 

registrasi, login, dan aktivasi akun oleh admin. 
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Gambar 5.7 Melakukan Registrasi 

Pengguna yang ingin menggunakan aplikasi ini harus 

mendaftarkan dirinya terlebih dahulu dan di aktivasi oleh admin 

sebagai pengguna aplikasi. Pada halaman awal aplikasi 

pengguna melakukan registrasi dengan cara klik registrasi dan 

sistem akan mengalihkan ke form registrasi yang berisikan 

kolom nama, nama pengguna, email, kata sandi, dan konfirmasi 

kata sandi yang diisikan oleh pengguna dan klik register apabila 

kolom informasi untuk user telah diisikan dengan baik. Setelah 

klik register akan dikembalikan lagi ke halaman login selama 4 

detik, tunggu admin melakukan aktivasi agar bisa melakukan 

login. 
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Gambar 5.8 Melakukan Aktivasi Akun oleh Admin 

 
Admin melakukan aktivasi akun dengan login terlebih dahulu 
pada saat memasuki halaman database klik user activation pada 
daftar aktivitas sebagai admin pada nama representasi pengguna 
maupun admin. Pada halaman aktivasi pengguna admin klik 
aktivasi terhadap pengguna yang telah mendaftar. Dan 
pengguna dapat melakukan login. 

 

Gambar 5.9 Melakukan Login 
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Pengguna dapat melakukan Login dengan memasukkan 
username dan password sesuai yang didaftarkan dan klik 
tombol Login. 

5.4.2.2. Fitur Product Database 

Fitur ini merupakan tampilan ketika pengguna telah melakukan 
login dengan mengisikan nama pengguna, dan kata sandi yang 
daftarkan pada saat melakukan registrasi apabila telah di 
aktivasi oleh admin. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk 
melihat katalog produk yang tersedia pada database dan 
mencari produk yang ada pada AliExpress melalui kolom 
pencarian yang telah disediakan. Data yang diambil dan 
ditampilkan pada fitur ini adalah gambar produk, kategori 
produk, toko dari produk, harga, biaya penjualan per produk, 
berat produk, jumlah review dan penilaian, total penjualan 
produk, dan penjualan per bulannya.  

Fitur ini berisikan use case melakukan pencarian, melihat hasil 
pencarian, melakukan tracking, menyortir produk,  dan 
membatasi produk oleh admin. 

 

Gambar 5.10 Melakukan Pencarian 

Melakukan pencarian cukup dengan memasukkan kata kunci 
pada kolom pencarian yang telah disediakan. Pencarian akan di 
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proses melalui nama produk, id produk, dan hasil pencarian 
yang ada pada AliExpress. Nama produk dan id produk dicari 
dari database namun hasil pencarian dari AliExpress dilakukan 
melalui hasil scraping dari URL halaman pencarian dan yang 
diambil datanya hanya nama produk, gambar produk, dan 
kategori produk dari halaman pertama dari pencarian yang ada 
pada AliExpress.  

 

Gambar 5.11 Melihat Hasil Pencarian 

 
Melihat hasil pencarian dibedakan dengan melakukan 
pencarian karena secara proses halaman hasil pencarian dan 
halaman pencarian berbeda, pada hasil pencarian pengguna 
dapat melihat hasil pencarian yang tidak hanya tersedia dari 
database saja.  
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Gambar 5.12 Melakukan Tracking 

Melakukan tracking bisa dilakukan kapan saja apabila telah 
melakukan login tanpa harus melakukan pencarian produk 
cukup dengan klik track  yang telah disediakan pada kolom aksi. 
Melakukan track  tidak terbatas dari yang ada di database saja 
namun juga bisa dari hasil pencarian namun data dan grafik dari 
tracking yang dilakukan tidak akan sama dengan yang ada di 
database. 

 

Gambar 5.13 Menyortir Produk 

Menyortir produk diberikan untuk melihat urutan produk dari 
kolom produk yang disediakan tidak semua kolom produk bisa 
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di sortir karena ada kolom produk yang merupakan hasil 
kalkulasi dari data produk yang ada di database. Dapat dilihat 
pada nama kolom produk ada yang berwarna hitam dan biru, 
warna hitam tidak bisa di sortir. 

 

Gambar 5.14 Membatasi Produk 

Membatasi produk dilakukan oleh admin dengan cara klik 
tombol hide pada halaman database admin. Pada halaman 
pengguna tidak akan ada produk yang telah dibatasi admin. 

5.4.2.3. Fitur Product Tracker 

Fitur ini merupakan fitur utama dari aplikasi, fitur product 
tracker ini dibuat untuk melihat rata – rata penjualan per hari, 
rata – rata harga per harinya, jumlah pesanan keseluruhan, serta 
rata – rata pendapatan per harinya serta grafik pemesanan dan 
feedback yang diberikan oleh pengguna AliExpress dari produk 
yang di masukan ke dalam tracker. Apabila produk tidak ada di 
database maka pengguna dapat memasukkan URL dari produk 
yang ada di AliExpress dan melakukan track  di halaman 
database namun hasil dari tracking tidak akan selengkap yang 
ada di database. 

Fitur ini berisikan use case melihat hasil tracking, melihat 
grafik tracking, dan menghapus produk dari tracker. 
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Gambar 5.15 Melihat Hasil Tracking 

Melihat hasil tracking bisa dilakukan dengan klik tracker pada 
menu bar yang ada pada aplikasi, tentunya baru akan ada 
informasi dari produk apabila sudah ada produk yang telah 
dilakukan track  pada halaman tracker.  

 

Gambar 5.16 Melihat Grafik Tracking 

Melihat grafik tracking dapat dilakukan dengan klik gambar 
grafik batang pada kolom aksi yang telah disediakan. Tentunya 
gambar grafik batang hanya ada pada produk yang ada pada 
database saja dan hasil pencarian dari AliExpress tidak bisa 
dilihat grafik dari produk yang telah dimasukkan. Grafik dibagi 
menjadi tiga yaitu grafik order history seperti pada Gambar 
5.17 yang menampilkan data pemesanan sesuai waktu yang 
ditentukan.  
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Gambar 5.17 Grafik Order History 

Grafik vote seperti Gambar 5.18 yang menampilkan data jumlah 
pembeli yang memberikan nilai terhadap produk. 

 

Gambar 5.18 Grafik Feedback 

Grafik rating seperti Gambar 5.19 yang menampilkan data 
jumlah rata -rata penilaian pada waktu tertentu. 
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Gambar 5.19 Grafik Rating 

 

 

 

Gambar 5.20 Menghapus Produk Dari Tracker 

Menghapus produk dari tracker dapat dilakukan dengan klik 
gambar sampah yang berada disebelah gambar grafik batang 
untuk melihat grafik dari produk. Produk yang ada di tracker 
akan di hapus ketika tombol tersebut di klik tanpa ada 
peringatan. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB VI  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan terkait hasil dan pembahasan dari 
pengujian perangkat lunak yang telah dilakukan. 

6.1. Hasil Pengujian    

Pengujian dibagi atas duas pengujian yaitu black box testing dan 
usability testing. + 

6.2. Lingkungan Pengujian 

Lingkungan pengujian sama dengan lingkungan implementasi 
dengan spesifikasi perangkat keras pada Tabel 6.1 dan 
spesifikasi perangkat lunak pada Tabel 6.2.  

Tabel 6.1 Spesifikasi Perangkat Keras 

Perangkat Keras Spesifikasi 

Laptop Sistem Operasi Windows 10 

Processor: Intel Core i7-
4700HQ  

RAM: 16GB 

HD: 1 TB 

Kabel LAN untuk koneksi internet 
ITS 

Tabel 6.2 Spesifikasi Perangkat Lunak  

Perangkat Lunak Spesifikasi 

Apache Version 2.4.29 

MySQL Version 10.1.29-MariaDB 

PHP Version 7.2.0 

PHP Framework CodeIgniter 3.1.6 
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Perangkat Lunak Spesifikasi 

PHP Extension OpenSSL, PDO PHP, Mbstring, 
XML PHP, Fileinfo, GD Library, 
HTML DOM 

Text Editor Atom v.1.23.1 

Web Browser Microsoft Edge 41 

 

6.2.1. Black Box Testing 

Pada tahap ini akan dilakukan Black Box Testing untuk 
memastikan semua use case yang dibuat ada pada aplikasi dan 
berjalan dengan baik. Seperti pada Tabel 6.3 Black Box Testing 
akan dibagi atas dua bagian berdasarkan perannya yaitu admin 
dan pengguna, admin juga dapat menjalankan use case 
pengguna sedangkan pengguna hanya dapat menjalankan use 
case pengguna saja. Adapun beberapa tahapan yang harus 
dilalui pada setiap pengujian diantaranya: 

1. Menentukan Use Case yang akan diuji 
2. Melakukan pengujian pada jenis pengguna yang memiliki 

akses terhadap use case. 
3. Membuka Browser dan masuk pada aplikasi sesuai dengan 

use case pengguna atau admin 
4. Melakukan pengujian pada use case berdasarkan cara 

pengujian yang telah di jelaskan pada kolom pengujian pada 
Tabel 6.3. 

5. Mencocokkan hasil pengujian dengan hasil yang diharapkan 
sesuai dengan apa yang telah di jelaskan pada kolom hasil 
yang diharapkan pada Tabel 6.3. 

6. Mencatat status pengujian pada Tabel 6.3. Jika hasil 
penguijan telah sesuai harapan maka status pada hasil 
pengujian sesuai dengan jenis penggunanya akan bertuliskan 
OK, jika tidak sesuai maka akan dilakukan perbaikan pada 
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use case tersebut kemudian dilakukan pengujian ulang dari 
tahap 1 hingga 5. 

Tabel 6.3 Black Box Testing 

No Fitur Cara Pengujian 
Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Pengguna Admin 

1 Mengaktivasi 

Akun 

Admin klik tombol 

aktivasi pada salah 

satu calon pengguna 

yang telah daftar  

Pengguna bisa 

login ke aplikasi 
- OK 

2 Membatasi 

Produk 

Database 

Admin menekan 

tombol hide pada 

salah satu produk 

Pengguna tidak 

dapat melihat 

produk yang telah 

dibatasi 

- OK 

3 Melakukan 

Registrasi 

Calon pengguna 

mengisikan kolom 

isian dan klik 

register 

Sistem 

mengalihkan 

halaman dan data 

masuk di halaman 

admin 

OK OK 

4 Login Mengisikan 

username dan kata 

sandi dan klik login 

Pengguna 

memasuki 

aplikasi 

OK OK 

5 Mencari 

Produk 

Mengisikan kolom 

pencarian dan klik 

search 

Sistem 

memunculkan 

halaman 

pencarian 

OK OK 

6 Melihat Hasil 

Pencarian 

Mengisikan kolom 

pencarian dan klik 

search 

Sistem 

menampilan 

produk yang 

sesuai dengan 

kata pencarian  

OK OK 

7 Menyortir 

Produk 

Klik salah satu 

kolom tabel 

deskripsi yang 

berwarna biru 

Sistem melakukan 

penyortiran secara 

ascending pada 

klik yang pertama 

OK OK 

8 Melakukan 

Tracking 

Klik tombol track 

pada halaman 

Sistem 

menambahkan 
OK OK 
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No Fitur Cara Pengujian 
Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil Pengujian 

Pengguna Admin 

database di salah 

satu produk 

data produk pada 

tracker 

9 Melihat Hasil 

Tracking 

Klik tombol 
halaman tracker 

Sistem 

mengalihkan 

halaman ke 

halaman tracker 

OK OK 

10 Melihat 

Grafik 

Trackiing 

Klik tombol grafik 
pada salah satu 

produk yang telah 
ditambahkan ke 
tracker 

Sistem 

menampilkan 

grafik yang 

tersedia di 

product tracker 

OK OK 

11 Menghapus 

Produk Pada 

Tracker 

Klik tombol sampah 

pada salah satu 
produk yang telah 
ditambahkan ke 

tracker 

 

OK OK 

 

6.2.2. Usability Testing 

Uji usabilitas digunakan untuk mengetahui apakah fitur yang 
diusulkan akan membantu pelanggan dalam mencari produk 
yang sesuai dengan kebutuhan dirinya dengan bantuan 
penyaringan. Uji usabilitas dilakukan tanggal 19 Januari 2018 
sebanyak 5 responden dengan kondisi sistem telah terbentuk 
dan siap dijalankan (Apache + MySQL).  

Beberapa evaluasi yang diperlukan dijabarkan pada tabel 
berikut yang akan dijadikan sebagai backlog untuk iterasi 
berikutnya. 

Tabel 6.4 Backlog Pengujian Aplikasi 

ID  Backlog  

B001  Pemberian notifikasi 

terhadap aksi menambahkan 

produk ke tracker, dan 
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ID  Backlog  

konfirmasi untuk menghapus 

produk dari tracker. 

B002  Perubahan model 

penyortiran dibuat dengan 

daftar yang ingin di sortir 

atau pembuatan sortir dengan 

data table dengan simbol 

ascending atau descending. 

B003  Tombol menuju halaman 

database diganti dengan 

“cari produk” dan tombol 

track untuk menambahkan 

data di ganti dengan “add”.  

Usabilitas testing dilakukan dengan mengunakan skenario Test 
Case yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Partisipan diminta 
untuk menjalankan Test Case yang terdiri dari 7 poin sementara 
penguji memantau partisipan saat melakukan penggujian. 

Tabel 6.5 Test Case Pengujian Aplikasi 

Kode Nama 

TC01  Mencari Produk 

TC02 Melihat Hasil Pencarian  

TC03 Mensortir Produk 

TC04 Melakukan Tracking  

TC05 Melihat Hasil Tracking  

TC06 Melihat Grafik Tracking  

TC07 Menghapus Produk pada Tracker 
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Pada akhir setiap sesi usability testing (mengerjakan test case) 

yang dilakukan, responden diminta untuk mengisi kuisioner 

System Usability Scale (SUS) yang digunakan untuk mengukur 

kemudahan dari pengunaan aplikasi. SUS adalah tools untuk 

mengukur usablitas system dengan kuesioner terdisi dari 10 

pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban. Walau jumlah responden 

sangat sedikit (jumlahnya hanya 2 responden saja) SUS sudah 

terbukti reliable dan valid[18]. 

Tabel 6.6 Pernyataan Dan Justifikasi SUS 

Pernyataan  Justifikasi  

Pengguna berpikir bahwa 
saya ingin menggunakan 
sistem ini sesering mungkin  
  

Setuju  

Pengguna berpikir sistem ini  

sangat rumit dan tidak perlu  

   

Tidak Setuju  

Pengguna berpikir sistem ini  

mudah digunakan  

  

Setuju  

Penggguna berpikir saya 
akan membutuhkan bantuan 
seseorang untuk dapat 
menggunakan sistem ini  
  

Tidak Setuju  

Pengguna menemukan 
seluruh fungsi yang telah 
terintegrasi dengan sangat 
baik   
  

Setuju  

Pengguna berpikir terlalu 
banyak inkonsistensi dari 
sistem ini   
  

Tidak Setuju  
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Pernyataan  Justifikasi  

Pengguna berpikir banyak 
orang yang akan dapat 
belajar menggunakan sistem  
ini dengan cepat   

  

Setuju  

Pengguna berpikir bahwa  

sistem ini sangat sulit untuk  

digunakan   

  

Tidak Setuju  

Pengguna merasa sangat 
percaya diri dalam  
menggunakan sistem ini   

  

Setuju  

Pengguna perlu berlajar 
banyak hal sebelum dapat  
menggunakan sistem ini   

  

Tidak Setuju  

Adapun hasil dari kuisioner diatas dapat dilihat pada Lampiran 
3 untuk lembar persetujuan (consent form) dan Lampiran 4 
untuk kuisioner mengenai System Usability Scale (SUS).   

Setiap jawaban kemudian diberikan penilaian. Penilaian SUS 

dilakukan dengan cara; untuk pertanyaan nomor ganjil skor 

pilihan responden dikurangi 1 (misal responden milih setuju 

yang memiliki skor 4, maka 4 - 1), dan untuk pertanyaan nomor 

genap cara mengitungnya adalah 5 dikurangi skor pilihan 

responden (misal responden milih tidak setuju yang memiliki 

skor 2, maka 5 - 2). Kemudian skor dari pertanyaan nomor 1 

sampai 10 ditotal dan dikali 2,5. 

Hasil dari System Usability Scale yang diberikan kepada 5 

partisipan menghasilkan kemudahan dalam penggunaan sebesar 

70,0% sebagaimana yang terlihat pada Gambar 6.1 
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Gambar 6.1 Hasil Rekapitulasi SUS 

Hasil perhitungan untuk tiap partisipan dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

Tabel 6.7 Perhitungan Skor Pengujian Usabilitas 

Denny  
(4-1)+(5-2)+(5-1)+(5-2)+(4-1)+(5-2)+(4-1)+(5- 

2)+(4-1)+(5-4) = 29 x 2,5 = 72.5 

Ammar  
(3-1)+(5-2)+(4-1)+(5-2)+(4-1)+(5-2)+(4-1)+(5- 

2)+(4-1)+(5-1) = 30 x 2,5 = 75.0  

Umar  
(3-1)+(5-2)+(4-1)+(5-2)+(4-1)+(5-2)+(4-1)+(5- 

2)+(4-1)+(5-2) = 29 x 2,5 = 72.5  

Zain  
(4-1)+(5-2)+(3-1)+(5-4)+(2-1)+(5-2)+(4-1)+(5- 

2)+(4-1)+(5-4) = 23  x 2,5 = 57.5  

Fauzul  
(3-1)+(5-2)+(4-1)+(5-2)+(4-1)+(5-2)+(4-1)+(5- 

2)+(4-1)+(5-2) =28  x 2,5 = 72.5  

 

6.3. Analisis Kualitatif Usabilitas 

Pada tahap ini dilakukan pencatatan dari kelemahan antarmuka 

ataupun fitur yang telah di uji.  

1. Ketika pengguna mencari produk data yang bisa ditampilkan 
hanya nama produk dan gambar. Apabila ingin 
menambahkan data tersebut pengguna harus memasukkan 
datanya dengan memasukkan URL dari halaman produk 
tersebut dan melakukan track . 

Peserta Jenis Kelamin P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Denny Laki - laki 4 2 5 2 4 2 4 2 4 4 72.5%

Ammar Laki - laki 3 2 4 2 4 2 4 2 4 1 75.0%

Umar Laki - laki 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 72.5%

Zain Laki - laki 4 2 3 4 2 2 4 2 4 4 57.5%

Fauzul Laki - laki 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 72.5%

Total 70.0%



79 

 

2. Tracking langsung dengan memasukkan URL belum bisa 
mengambil data secara maksimum, diperlukan perbaruan 
oleh admin untuk menampilkan data yang belum ada di 
database. 

3. Penyortiran produk belum bisa dilakukan setelah pengguna 
menggunakan fitur pencarian dan belum ada notifikasi 
ketika berhasil menambahkan data serta pemberitahuan 
ketikan ingin menghapus produk dari database. 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB VII  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil 
penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian di masa 
depan. 

7.1. Kesimpulan 

Berdasarkan proses-proses yang telah dilakukan dalam 

pengerjaan penelitian dengan judul "Rancang Bangun Aplikasi 

Pelacak Produk Pasar Online Untuk Meningkatkan Kesadaran 

Penjual Terhadap Tren Pasar" yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1.  Pengambilan data di AliExpress menggunakan fungsi 
ekstraksi konten dari library yang tersedia dari 
simple_html_dom. Pengambilan data menggunakan 
simple_html_dom dengan memanggil fungsi yang ada di 
controller dengan identifikasi elemen yang berada pada 
halaman yang akan di ekstrak dan disimpan ke dalam 
database. Dalam proses pengambilan scraping diperlukan 
untuk perbaruan dengan banyak tahapan melalui 
pengambilan data dan perbaruan secara berkala karena 
pengambilan data dengan scraping dilakukan tiap halaman 
bukan tiap datanya yang akan membuat perbaruan data 
cukup lama. 

2. Data yang disajikan pada product tracker menggunakan 
google charts API sebagai alat bantu dalam membentuk 
grafik menyesuaikan dengan product tracker yang ada pada 
JungleScout, namun dalam tampilannya ditambahkan 
jumlah review serta penilaiannya agar pengguna mengetahui 
bahwa produk masih stabil dalam pasar atau tidak. Produk 
dilihat dengan grafik per harian, satu bulan, dan satu tahun 
dalam bulan untuk mengetahui perkembagan produk dari 
jangka waktu yang berbeda. Dengan melihat grafik harian 
pengguna dapat mengetahui bahwa dalam beberapa hari ini 
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produk terjual dengan laris namun dengan melihat grafik 
satu tahun ternyata produk tersebut mengalami penjualan 
dengan jumlah sedikit pada bulan tertentu. 

3. Pembuatan aplikasi masih belum bisa dilakukan secara real-
time karena pengambilan data masih dilakukan dengan cara 
web scraping dan metode scraping ini sulit dilakukan update 
secara real-time karena scraping dengan simple_html_dom 
hanya dapat dilakukan satu waktu. 

7.2. Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya di masa depan: 

1. Melakukan pengambilan data menggunakan API dari 
AliExpress dan update dari data tersebut dapat dilakukan 
secara otomatis, tanpa harus melakukan scraping secara satu 
waktu setiap harinya melakukan update dengan cara 
memanggil fungsi yang ada pada simple_html_dom 
berdasarkan apa yang telah dibuat. Kelebihan dari API ini 
ialah data yang diambil bisa bervariasi dan adanya perbaruan 
data secara real-time untuk mendapatkan data produk yang 
ada, dalam menggunakan API sudah ada panduan bagi 
pengguna untuk memanfaatkan API AliExpress ini. 

2. Adanya perbaikan UI untuk aplikasi di masa mendatang 
seperti membuat hasil track lebih mudah dibaca. Contoh 
ketika pengguna ingin melihat grafik tracking tidak lagi 
menurunkan hasil grafik ke bawah namun memunculkan 
halaman baru untuk melihat grafik produk. Dengan ini 
pengguna tidak perlu melakukan hover terhadadap grafik 
yang dilihat dan memudahkan pengguna memahami grafik 
tersebut. 
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LAMPIRAN 1 USABILITY TEST PLAN DASHBOARD 
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LAMPIRAN 2 TEST CASE 

Test Case Design Info  Test Case Execution Info  

Test Case  Use Case  Sukses/gagal  Tanggal/Waktu  Tester  

TC01  Mencari Produk  Sukses  

2018 

Partisipan  

 WIB  

Objective  

Mencari produk aplikasi pada kolom input pencarian produk : Anda akan mencari 

produk berdasarkan kata kunci yang anda inginkan dan menunjukkan apakah 

muncul produk yang di cari atau tidak. 

Step  
1. Masukan kata kunci pada form pencarian 

2. Klik tombol cari atau tekan enter 
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Input  Kata kunci pencarian 

Hasil dan Ekspektasi  1. Sistem akan memperlihatkan produk berdasarkan input 

Hasil Testing 1. Sistem menampilkan produk pencarian yang memiliki kata kunci yang dicari 

Bukti  

 

Test Case Design Info  Test Case Execution Info  

Test Case  Use Case  Sukses/gagal  Tanggal/Waktu  Tester  

TC02 Sukses  2018 Partisipan  
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Melihat Hasil Pencarian 

Produk  
 WIB  

Objective  
Mendapatkan produk yang dicari: Anda dapat melihat dan mengerti maksud kolom 

data yang diberikan oleh program. 

Step  

1. Mencari dengan kata kunci 

2. Tekan enter 

3. Melihat hasil pencarian 

Input  Pencarian dari kata kunci 

Hasil dan Ekspektasi  1. Sistem menampilkan hasil pencarian 

Hasil Testing 1. Sistem menampilkan hasil pencarian 
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Bukti  

 

 

Test Case Design Info  Test Case Execution Info  

Test Case  Use Case  Sukses/gagal  Tanggal/Waktu  Tester  

TC03 Menyortir Produk  Sukses  

2018 

Partisipan  

 WIB  

Objective  
Melakukan pensortiran terhadap tabel produk: Anda ingin melakukan sorting 

produk berdasarkan kolom tabel. 
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Step  
Melakukan pensortiran terhadap tabel produk: Anda ingin melakukan sorting 

produk berdasarkan kolom tabel. 

Input  1.Klik salah satu kolom produk yang berwarna biru 

Hasil dan Ekspektasi  - 

Hasil Testing 1. Produk akan menyortir sesuai kolom yang diklik 

Bukti  

 

Test Case Design Info  Test Case Execution Info  
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Test Case  Use Case  Sukses/gagal  Tanggal/Waktu  Tester  

TC04 Melakukan Tracking  Sukses  

 2018 

Partisipan  

 WIB  

Objective  
Melakukan tracking terhadap salah satu produk: Dalam halaman database anda 

ingin melakukan tracking terhadap produk yang tersedia.  

Step  

1. Klik tombol Track pada salah satu produk 

Atau 

1. Menuju halaman Tracker 

2. Mencari produk di AliExpress 

3. Memasukkan URL produk ke halaman tracker 

4. Klik Track 

Input  Kata kunci  

Hasil dan Ekspektasi  1. Akan muncul produk yang di track ke dalam halaman tracker 
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Hasil Testing 1.  

Bukti  

 

Test Case Design Info  Test Case Execution Info  

Test Case  Use Case  Sukses/gagal  Tanggal/Waktu  Tester  

TC05 Melihat Hasil Tracking  Sukses  

2018 

Partisipan  

 WIB  

Objective  

Memindahkan halaman database ke halaman tracker : Setelah melakukan tracking 

dari salah satu atau lebih produk pada halaman database anda ingin melihat hasil 

tracking produk tersebut 
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Step  
1. Klik tombol tracker  

 

Input  -  

Hasil dan Ekspektasi  1. Sistem akan memperlihatkan halaman tracker 

Hasil Testing 1. Sistem menampilkan halaman tracker 

Bukti  

 

Test Case Design Info  Test Case Execution Info  
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Test Case  Use Case  Sukses/gagal  Tanggal/Waktu  Tester  

TC06 
Melihat Grafik 

Tracking  
Sukses  

2018 

Partisipan  

 WIB  

Objective  

Melihat grafik yang disediakan terhadap produk yang track : Anda ingin melihat 

grafik penjualan dan rate dari penilaian yang telah membeli produk yang telah anda 

track. 

Step  
1. Klik tombol grafik 

 

Input  - 

Hasil dan Ekspektasi  1. Sistem akan memperlihatkan grafik dari spesifik produk yang di track 
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Hasil Testing 1. Sistem menampilkan grafik dari spesifik produk yang di track 

Bukti  

 

Test Case Design Info  Test Case Execution Info  

Test Case  Use Case  Sukses/gagal  Tanggal/Waktu  Tester  

TC07 
Menghapus Produk 

Pada Tracker 
Sukses  

2018 

Partisipan  

 WIB  

Objective  
Menghapus salah satu produk yang ada pada tracker : Setelah melihat hasil track 

anda ingin menghapus produk yang ada pada tracker.  
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Step  1.Klik Tombol Delete Tracker 

Input  - 

Hasil dan Ekspektasi  1. Sistem akan menghapus produk dari tracker 

Hasil Testing 1. Sistem menghapus produk dari tracker 

Bukti  
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LAMPIRAN 3 CONSENT FORM  

PENDAHULUAN  

Testing ini dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap 

kegunaan (Usabilitas) dari aplikasi yang akan dibuat oleh 
peneliti.   

Aplikasi yang akan dibuat diberi nama AliExpress Tracker. 
AliExpress Tracker merupakan aplikasi untuk melacak produk 
berdasarkan data transaksi serta melihat tren dari produk yang 
telah terjual. 

Pengembangan aplikasi AliExpress Tracker ini bertujuan 
membantu penjual untuk melihat tren produk serta calon 
penjual yang ingin memulai penjualannya.   

Usability testing ini akan memakan waktu sekitar 10 menit dan 
media yang digunakan adalah aplikasi Minimum Viable 
Product. Harapannya hasil masukan dari testing akan dibuat 
untuk mengembangkan aplikasi kedepannya. seluruh fitur dan 
fungsi dari aplikasi dibuat berdasarkan literatur dan analisis 
kebutuhan melihat aplikasi yang terkait yaitu JungleScout. 

Terdapat 2 Bagian pertanyaan yang harus dijawab. Pada bagian 
pertama menggunakan tipe soal likert dengan skala 1 – 5 yang 
bertujuan mengukur usabilitas dari aplikasi. Pada bagian kedua 
menggunakan tipe soal bebas, untuk mengambil evaluasi dan 
saran untuk pengembangan aplikasi.  

  

Terima kasih atas partisipasi anda.  
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FORM PERSETUJUAN  

Saya mengerti bahwa partisipasi dalam studi kegunaan ini 
bersifat sukarela.   

Silakan isi form berikut untuk menunjukkan bahwa Anda telah 
membaca dan Anda memahami informasi pada formulir ini dan 
bahwa setiap pertanyaan yang mungkin Anda miliki tentang 
sesi telah dijawab.   

  

Tanggal  : _________________________________   

Nama Lengkap  : _________________________________   

Jenis Kelamin  : _________________________________   

Usia     : _________________________________   

Tanda tangan  : _________________________________ 
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LAMPIRAN 4 SYSTEM USABILITY SCALE 

FORM 
Instruksi: Isikan setiap jawaban pernyataan dengan memberikan tanda 

checklist (√) atau cross (x) pada salah satu kolom 1 – 5 yang menurut Anda 

paling sesuai dengan pendapat Anda.    

1 = Sangat tidak setuju  
2 = Tidak Setuju  
3 = Netral  
4 = Setuju    

5 = Sangat setuju   

  
Peryataan   1   2   3   4   5   

Saya berpikir bahwa saya ingin menggunakan sistem 

ini sesering mungkin    
               

Saya berpikir sistem ini sangat rumit dan tidak perlu                  
Saya berpikir sistem ini mudah digunakan                   
Saya berpikir saya akan membutuhkan bantuan 

seseorang untuk dapat menggunakan sistem ini   
               

Saya menemukan seluruh fungsi yang telah terintegrasi 

dengan sangat baik   
                

Saya berpikir terlalu banyak inkonsistensi dari sistem 

ini   
               

Saya berpikir banyak orang yang akan dapat belajar 

menggunakan sistem ini dengan cepat    
               

Saya berpikir bahwa sistem ini sangat sulit  untuk 

digunakan   
               

Saya merasa sangat percaya diri dalam menggunakan 

sistem ini   
               

Saya perlu berlajar banyak hal sebelum dapat 

menggunakan sistem ini   
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Bagian II Evaluasi 
1. Adakah fungsi dari aplikasi yang anda rasa tidak perlu ada? sebutkan   

________________________________________________________  
________________________________________________________  

  
2. Adakah fungsi dari sistem yang menurut Anda penting namun belum 

terdapat pada aplikasi? Sebutkan   
________________________________________________________  
________________________________________________________  

  
3. Saran perbaikan untuk kedepannya? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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