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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Marketplace 

Marketplace adalah sebuah media daring berbasis internet (website) yang berfungsi 

sebagai wadah untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual yang akan melakukan 

kegiatan bisnis dan transaksi. Di dalam marketplace, pembeli dapat mencari produsen, 

pemasok, supplier atau penjual sesuai kriteria yang diinginkan untuk memperoleh harga dan 

barang yang sesuai. Sedangkan bagi produsen, pemasok, supplier atau penjual dapat 

menganalisa pasar dan mengetahui produk yang banyak diminati atau dibutuhkan oleh 

konsumen baik perorangan maupun perusahaan (Opiida, 2014). Berikut merupakan alur 

transaksi sebuah website marketplace pada umumnya 

a. Penjual memposting produk atau jasa di marketplace. 

b. Pembeli memesan produk atau jasa yang diposting oleh penjual. 

c. Pembeli melakukan pembayaran ke rekening pihak ketiga (marketplace). 

d. Penjual memproses pembelian. 

e. Penjual mengirim barang ke alamat pembeli. 

f. Pembeli mengkonfirmasi bahwa pesanan sudah diterima. 

g. Pihak ketiga (marketplace) meneruskan pembayaran pembeli ke rekening penjual. 

h. Pembeli memberikan ulasan dan atau komplain. 

Kelebihan menggunakan marketplace sebagai media transaksi jual beli yaitu 

a. Jangkauan transaksi jual beli lebih luas. 

b. Mendapat banyak relasi. 

c. Tersedianya rekening bersama untuk meminimalisir penipuan. 

d. Banyaknya diskon yang ditawarkan oleh marketplace. 

e. Sewa toko yang murah. 

2.2 Automated Testing 

Pengujian manual dilakukan oleh manusia dengan cara duduk didepan komputer dan 

mengeksekusi sebuah kasus pengujian. Pengujian seperti ini akan banyak memakan waktu dan 

merupakan hal yang sangat membosankan serta rawan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. 

Di lain sisi pengujian automatis adalah pengujian yang menggunakan sebuah perangkat 

automatis untuk mengeksekusi sebuah kasus pengujian. Perangkat penguji automatis ini 

membandingkan nilai yang diharapkan dengan nilai yang sebenarnya dan menghasilkan suatu 
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laporan detail dari sebuah kasus pengujian. Selain itu, perangkat penguji automatis juga bisa 

memasukkan sebuah data uji kedalam sebuah kasus pengujian. Pada intinya, automated testing 

yaitu proses pengujian dengan memanfaatkan sebuah software/framework testing sebagai 

pengganti manusia untuk menguji, apakah sistem/aplikasi yang dibangun sesuai dengan 

spesifikasi yang ditentukan atau tidak. 

2.3 Test-Driven Development 

Ketika menerapkan Automated Testing pada sebuah sistem, pekerjaan menjadi dua kali 

lebih banyak dibanding dengan menulis kode program secara langsung,  Automated Testing 

memerlukan 2 tahap dalam penulisan kode yaitu: 

a. Menulis kode untuk membangun perangkat lunak 

b. Menulis kode untuk membuat kode pengujian setiap fitur yang ada pada sistem. 

Waktu dalam membangun sebuah aplikasi akan lebih banyak tersita jika kode pengujian 

dibuat setelah sistem selesai. Hal ini berbanding terbalik dengan user yang menginginkan 

aplikasinya agar lebih cepat jadi. Test-Driven Development merupakan metode paling efektif 

ketika menggunakan Automated Testing untuk membangun sebuah aplikasi. Test-Driven 

Development adalah suatu metode pembangunan aplikasi dengan terlebih dahulu menulis 

“kode pengujian” sebelum menulis kode aplikasinya, sehingga testing memandu developer 

dalam proses development aplikasi tersebut (Breck, Kent, 2003). Perbedaan menggunakan 

Test-Driven Development dan pengembangan biasa dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.1 Perbandingan TDD dengan Pengembangan Aplikasi Tradisional (G. Abhisek, 

2018) 
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Langkah-langkah pengembangan aplikasi dengan Automated Testing menggunakan 

metode Test-Driven Development (TDD)  ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Workflow Automatic Testing dengan metode Test-Driven Development 

 

Workflow Automatic Testing pada penambahan sebuah fitur baru pada website 

marketplace menggunakan metode Test-Driven Development  dengan PHPUnit adalah: 

a. Membuat kode pengujian atau membuat testing script pada PHPUnit sesuai spesifikasi 

fitur yang diinginkan. 

b. Menjalankan kode pengujian yang artinya menjalankan software testing yaitu PHPUnit  

untuk melihat pengujian yang gagal dengan pesan kesalahannya.  

c. Menuliskan kode untuk fitur sistem, pengembang mulai menulis kode atau script untuk 

sistem yang akan dibuat. Script yang ditulis adalah script untuk memperbaiki kesalahan 

yang ditunjukkan oleh software testing yaitu PHPUnit. 

d. Menjalankan pengujian dan menemukan pesan kesalahan yang berbeda. 

e. Menuliskan kode untuk “memperbaiki” kesalahan. 

f. Menjalankan pengujian hingga mendapatkan pesan kesalahan yang berbeda. 

g. Mengulangi langkah “Menuliskan Kode”, “Menjalankan Pengujian”,  “Menuliskan 

Kode”, “Menjalankan Pengujian” hingga mendapatkan pengujian yang sukses (lulus). 

h. Ketika pengujian berhasil, langkah selanjutnya yaitu melakukan refactor (mengutak-utik) 

kode atau script pada sistem. Selama hasil pengujian tetap sukses, artinya fitur tersebut 

sudah bekerja sesuai spesifikasi. 
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2.4 PHPUnit 

Pengujian unit merupakan pengujian yang berfokus pada usaha verifikasi pada unit yang 

terkecil pada desain perangkat lunak (komponen atau modul perangkat lunak). Setiap unit 

perangkat lunak diuji agar dapat diperiksa apakah aliran masukan (input) dan keluaran (output) 

dari unit sudah sesuai dengan yang diinginkan. Pengujian unit biasanya dilakukan saat kode 

program dibuat. Karena dalam sebuah perangkat lunak banyak memiliki unit-unit kecil maka 

untuk menguji unit-unit kecil ini biasanya dibuat program kecil untuk menguji unit-unit 

perangkat lunak. Unit di sini secara fisik berupa method yang terdapat pada suatu kelas dalam 

pemrograman berorientasi objek. 

PHPUnit merupakan sebuah tools untuk melakukan pengujian pada perangkat lunak 

yang menggunakan bahasa pemrograman PHP, PHPUnit sudah terintegrasi dengan framework 

berbasis PHP yaitu Laravel. PHPUnit sangat cocok digunakan untuk keperluan Automated 

Testing pada sebuah perangkat lunak karena sintaks dan penggunaannya yang sangat simpel 

dan mudah serta cocok untuk pengujian perangkat lunak baik skala kecil maupun besar. 

Langkah-langkah implementasi automated testing menggunakan PHPUnit ditunjukkan 

pada Gambar 2.3. 

 

 

 

Gambar 2.3 Implementasi automated testing menggunakan PHPUnit 

 

Secara ringkas, automated testing dilakukan dengan cara menulis sebuah kode yang 

memiliki tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Membuat struktur tabel secara automatis. 

b. Mengisi tabel dengan data contoh sebagai sampel dari data asli yang telah disiapkan secara 

automatis (Mocking/Factory). 

c. Menulis kode pengujian di dalam metode dengan objek yaitu data palsu yang telah dibuat 

sebelumnya. 

d. Mengeksekusi metode pengujian yang sedang diuji untuk dibandingkan nilai keluarannya. 



10 

 

e. Membandingakan nilai keluaran pada langkah 4 (actual value) dengan nilai yang 

diharapkan (expected value). 

f. Mengulangi langkah 1-4 sebanyak metode yang akan diuji pada kelas pengujian. 

2.5 Laravel 

Menurut (Basuki, 2016), Laravel adalah sebuah framework PHP yang dirilis di bawah 

lisensi MIT, dibangun dengan konsep MVC (model view controller). Laravel adalah 

pengembangan website berbasis MVP yang ditulis dalam PHP yang dirancang untuk 

meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan mengurangi biaya pengembangan awal dan 

biaya pemeliharaan, dan untuk meningkatkan pengalaman bekerja dengan aplikasi dengan 

menyediakan sintaks yang ekspresif, jelas dan menghemat waktu.  

2.6 Literatur Review 

Literatur review diperlukan untuk dapat megetahui bagaimana pengujian dan 

pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak dilakukan, literatur review merupakan proses 

untuk meninjau ulang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saat ini, terdapat 

2 literatur review yaitu penelitian dari Setiawan, A., Satoto, K.I., Isnanto, R.R. (2013) tentang 

Implementasi Automated Unit dan Integration Testing Pada Pengujian Perangkat Lunak. 

Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui kebutuhan, pembuatan, dan cara kerja metode 

pengujian unit dan pengujian integrasi dalam melakukan pengujian aplikasi serta menerapkan 

metode-metode tersebut untuk melakukan pengujian terhadap sebuah sistem e-commerce yang 

dibangun menggunakan bahasa Java.  

Penelitian berikutnya yaitu dari Thohari, A. N. A., & Amalia, A. E. (2018) mengenai 

Implementasi Test Driven Development Dalam Pengembangan Aplikasi Berbasis Web. Pada 

penelitian ini dibahas tentang implementasi metode TDD dalam pengembangan aplikasi web. 

Aplikasi web yang dibangun adalah aplikasi yang berisi informasi mengenai film-film lokal di 

Indonesia atau disebut Indonesia Movie Database (IMDB).  

Aplikasi IMDB dibangun menggunakan suatu web framework bernama Rails dan kodenya 

ditulis dengan bahasa Ruby. Sebelum melakukan implementasi sistem, terlebih dahulu 

ditentukan fitur-fitur dari aplikasi IMDB ke dalam unit test. Kemudian setiap unit test akan 

diselesaikan dan diuji validitasnya. Pengujian validitas unit test dilakukan dengan unit test 

framework bawaan Ruby yaitu Rspec. Setelah berhasil diuji, langkah selanjutnya adalah 

Refactoring program agar tidak terjadi redudancy code sehingga lebih mudah untuk melakukan 

perawatan program. Penggunaan TTD ini dapat menjadi alternatif pengganti metode 

tradisional, ditinjau dari kecepatan pengembangan yang lebih cepat. 


