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 BAB IV 

PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK 

 

4.1 Analisis Website Marketplace Digitaloka 

4.1.1 Gambaran Umum 

Digitaloka adalah sebuah startup yang bergerak di bidang website marketplace. 

Digitaloka dikembangkan sejak bulan Mei tahun 2018, Website marketplace Digitaloka 

memiliki proses bisnis yang hampir sama dengan platform marketplace pada umumnya, hanya 

saja produk yang dijual merupakan produk virtual, selain kita dapat menjual barang-barang 

nyata, kita juga bisa menjual produk yang sifatnya tidak nyata di internet. Salah satu 

keuntungan dari berbisnis produk tidak nyata ialah kita tidak memerlukan gudang 

penyimpanan barang, selain itu persaingannya juga masih termasuk rendah di negara kita. 

Target pasar Digitaloka adalah penggemar produk-produk virtual yang biasanya dari kalangan 

orang yang dekat dengan teknologi dan baru di negara Indonesia.  

Biasanya kita menjual barang virtual ke teman kita atau lewat media sosial. Cara tersebut 

dinilai kurang efektif dan tidak aman. Banyak penipuan terjadi dalam transaksi penjualan 

produk virtual. Pengguna dari website marketplace virtual merupakan kalangan orang yang 

biasanya sering berkecimpung di dunia maya.  

4.1.2 Analisis Pengguna 

Terdapat tiga pengguna atau stakeholders pada website marketplace Digitaloka yaitu 

administrator, penjual, dan pembeli dengan keterangan sebagai berikut: 

a. Penjual 

Penjual merupakan seseorang yang ingin menjual produk atau jasa kepada seorang 

konsumen, pada marketplace Digitaloka, penjual memiliki produk atau jasa virtual dan 

memposting produknya pada website marketplace Digitaloka, penjual dapat memproses 

pesanan dan dapat menolak pesanan yang dilakukan oleh pembeli, penjual mendapatkan 

keuntungan dari produk yang laku terjual, penjual dapat melakukan obrolan dengan 

pembeli melalui fitur chat, penjual juga dapat memiliki reputasi yang ditentukan oleh 

ulasan yang diberikan oleh pembeli. 

b. Pembeli 

Pembeli atau konsumen merupakan seseorang yang ingin mencari sebuah produk untuk 

dibeli, pada marketplace Digitaloka, pembeli mencari produk yang diinginkan lalu 

memesan produk tersebut, setelah pemesanan selesai, pembeli dapat memberikan ulasan 
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dan juga dapat melakukan komplain ketika produk yang dibeli tidak sesuai keinginan, 

sama seperti penjual, pembeli dapat melakukan obrolan dengan pembeli melalui fitur 

chat. 

c. Administrator 

Administrator merupakan seseorang yang mengelola hal-hal yang berhubungan dengan 

proses jual-beli. pada website marketplace Digitaloka, administrator bertugas untuk 

memantau sebuah transaksi jual beli, menerima dan menolak konfirmasi pembayaran, 

menentukan pemenang pada saat terjadi komplain, meneruskan dana ke penjual maupun 

pembeli. Administrator juga dapat menonaktifkan penjual atau pembeli yang melanggar 

peraturan. 

4.1.3 Alur Bisnis 

Pada website marketplace Digitaloka, terdapat alur bisnis inti yaitu proses pemesanan 

produk, proses pemesanan produk melibatkan 3 stakeholder yaitu penjual, pembeli dan 

administrator. 

Seorang pembeli diketahui membutuhkan penjual yang menjual barang yang ia inginkan 

dengan mencari produk menggunakan kata kunci dari nama produk sesuai dengan produk yang 

disediakan oleh penjual.  

1. Hasil pencarian menunjukkan beberapa produk lengkap dengan gambar, nama produk, 

dan harga satuan produk. 

2. Dalam melakukan pemesanan produk, pelanggan harus melakukan proses log in terlebih 

dahulu, kemudian mengisi formulir barang yang akan dipesan. 

3. Pelanggan diminta untuk melakukan pembayaran dengan batas waktu selama 24 jam dan 

mengirim bukti pembayaran ke sistem dengan batas waktu yang sama, yakni 24 jam. 

Pembayaran dapat dilakukan secara instan menggunakan metode Paypal checkout. Jika 

menggunakan konfirmasi bank manual, bukti pembayaran dikonfirmasi oleh Admin 

dengan batas waktu 48 jam.  

4. Data pemesanan akan diterima oleh penjual, di mana penjual tersebut dapat memilih dan 

mengonfirmasi apakah ia akan menerima atau menolak pesanan. Apabila tidak ada 

konfirmasi dari penjual selama 48 jam, secara otomatis sistem akan membatalkan pesanan. 

Jika penjual telah menerima pesanan, vendor akan mengirim produk kepada pelanggan. 

5. Pelanggan mengonfirmasi apakah produk yang dipesan telah dikirim. Jika dalam kurun 

waktu 48 jam namun pelanggan tidak melakukan konfirmasi, secara otomatis sistem akan 

melakukan konfirmasi penerimaan produk. Jika terjadi kesalahan pada produk, maka 
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pelanggan berhak melakukan komplain. Komplain yang dikirimkan, akan dibalas oleh 

penjual. Admin kemudian memutuskan pihak mana yang benar dan akan mengembalikan 

dana ke rekening yang sesuai, apakah kepada penjual ataukah pelanggan. 

6. Pelanggan dapat memberikan ulasan dari produk yang diterima dan penjual. 

Gambaran lengkap alur bisnis sesuai dengan sekenario singkat alur bisnis yang dijelaskan 

diatas dapat dilihat pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 

 

Gambar 4.1 Proses bisnis login / register sebelum memulai transaksi 

 

 

Gambar 4.2 Proses bisnis utama pada website marketplace Digitaloka 

 



15 

 

Untuk daftar proses yang terdapat pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 dapat dilihat pada Tabel 

3.1 

Tabel 4.1 Tabel alur bisnis website marketplace Digitaloka 

 

Kode  

Proses 

Nama Proses  Kode  

Proses 
Nama Proses 

A1 Memasukkan email dan 
password 

A13 Mengkonfirmasi pengiriman 

A2 Mengisi data diri A14 Mengkonfirmasi penerimaan pesanan 

A3 Mencari produk A15 Menolak pesanan 

A4 Memilih produk  A16 Memilih menu komplain 

A5 Memilih menu “beli sekarang”  A17 Mengisi form komplain 

A6 Mengisi data pemesanan  A18 Membalas komplain 

A7 Memilih menu checkout  A19 Menentukan pemenang komplain 

A8 Membayar tagihan  A20 Mengembalikan dana ke pembeli 

A9 Melakukan konfirmasi 

pembayaran 

 A21 Mengembalikan dana ke penjual 

A10 Memverifikasi pembayaran  A22 Memberikan ulasan 

A11 Menerima pesanan  A23 Membalas ulasan 

A12 Mengirim Produk    

4.1.4 Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan apa saja tugas yang 

dikerjakan oleh stakeholder atau aktor yang terdiri dari penjual, pembeli dan administrator. 

Dalam hal ini, use case diagram menjabarkan apa saja tugas dari alur bisnis yang telah di 

tuliskan sebelumnya. Untuk melakukan transaksi pada website marketplace Digitaloka, ketiga 

actor harus melakukan login dan atau register terlebih dahulu. Use Case Diagram dapat dilihat 

pada Gambar 3.3 
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Gambar 4.3 Diagram Use Case pemesanan pada website marketplace Digitaloka 

 

4.2 Perancangan Website Marketplace Digitaloka 

Proses perancangan website marketplace Digitaloka dilakukan oleh tim perancang. 

Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum kepada pengguna. Data yang 

digunakan untuk perancangan website marketplace Digitaloka diperoleh dari data perancangan 

sebuah website marketplace yang pernah dibuat juga sebelumnya. Dari data tersebut, dilakukan 

analisis perancangan dengan membuat desain ERD, Mengelompokkan fitur pengujian dan 

desain antarmuka. Terdapat 7 modul pada keseluruhan yang berisi fitur  
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4.2.1 Modul dan Fitur 

Pada saat perancangan awal, website marketplace Digitaloka mempunyai 9 Modul dan 

47 fitur untuk Penjual, Pembeli dan Administrator. Setiap modul memiliki fitur yang 

didalamnya memuat beberapa sub-fitur. Penjelasan dari masing-masing fitur dan modul yang 

terdapat pada website marketplace Digitaloka dapat dilihat pada Tabel 3.2 

 

Tabel 4.2 Tabel fitur website marketplace Digitaloka 

 

Modul Fitur 
Kode 

Fitur 
Penjelasan 

Login & Register 

Login  SL1 
Untuk dapat melakukan transaksi di dalam sistem, 
user harus login terlebih dahulu. 

Register SL2 
Untuk dapat melakukan transaksi di dalam sistem, 

user harus mendaftar terlebih dahulu. 

User 

Riwayat 

pembayaran  
SU1 

User dapat melihat riwayat pembayaran dan status 

pembayaran pada saldo.  

Pengaturan  SU2 
User dapat mengatur data diri dan deskripsi tentang 

dirinya di dalam profil user. 

Posting 
Produk/Jasa  

SU3 
User dapat memposing produk/jasa di dalam 
sistem.  

Postingan saya  SU4 

User dapat mengatur postingan yang sudah mereka 

posting seperti menghapus, mengedit ataupun 
menambahkan postingan baru  

Kelola penjualan  SU5 
User dapat mengetahui status produk/jasanya aktif, 
dikirim, tuntas, ataupun di batalkan.  

Belanjaan saya SU6 

User dapat mengetahui produk/jasa apa saja yang 

sudah di beli dan mengetahui status order dari 
barang/jasa tersebut. 

Riwayat deposit  SU7 User dapat melihat riwayat deposit dan statusnya.  

Panduan Penjual  SU8 

User dapat melihat panduan penjual agar 

memudahkan user dalam menggunakan fitur yang 

tersedia di website. 

Wishlist  SU9 

User dapat menambahkan produk/jasa ke dalam 

wishlist agar memudahkan user untuk 

membandingan produk satu dan lainnya. 

Chat Chat  SC1 
User dapat berhubungan langsung dengan penjual 

agar mudah dalam berkomunikasi. 

Notifikasi 

Notification  SN1 
User dapat mendapatkan notifikasi terbaru agar 

memudahkan user dalam melihat progress. 

Email 

confirmation 
SN2 

User bisa masuk ke dalam sistem setelah 

melakukan verifikasi melalui akun emailnya. 
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Email 

notification 
SN3 

Setiap progress pemesanan akan terintegrasi 

dengan email. 

Transaksi 

Saldo dan 

penarikan 
ST1 

Setiap transaksi yang selesai, masuk ke dalam saldo 

dan user dapat mencairkan saldo ke rekening yang 

sudah di daftarkan. User dapat melihat riwayat 
penarikan dan status penarikan pada saldo. 

Konfirmasi 
pembayaran  

ST2 
User dapat mengupload bukti pembayaran agar 
pesanan di lanjutkan oleh admin ke pada penjual. 

Pembayaran 

Paypal 
ST3 

User dapat melakukan checkout otomatis dengan 

paypal. 

Pembayaran 
instan. 

ST4 

User dapat melakukan checkout otomatis dengan 

rekening bersama, GoPAY dsb. yang dilakukan 

secara otomatis. 

Komplain ST5 

Penjual dapat melakukan komplain pada produk 

yang diklaim dan pembeli dapat membalas 

komplain, komplain akan ditinjau oleh admin untuk 
menentukan pemenang komplain tersebut. 

Ulasan ST6 

User dapat memberikan penilaian puas atau tidak 

puas dalam suatu pembelian/order, penilaian berupa  
bintang dan deskripsi singkat. 

Pencarian 

Pencarian SP1 

Fitur ini memudahkan user dalam menemukan 

produk/jasa yang di inginkan berdasarkan kriteria 
yang user kehendaki. 

Filter  SP2 
Fitur ini memudahkan user dalam menemukan 
produk/jasa yang di inginkan berdasarkan filter 

yang tersedia. 

General 

Integrasi media 

sosial 
SG1 

Konten di dalam sistem terintegrasi dengan media 

sosial. 

Google analytics  AG1 
Admin dapat melihat statistik mengenai visitor, 
info demografi, pengguna dan analisa website lain 

dari google analytics. 

Home page 
banner 

AG2 
Admin dapat mamasukan banner iklan, hot promo 
atau lainya di halaman depan homepage. 

Order 

Cart  BO1 
Setelah user memilih produk/jasa yang diinginkan, 
produk di masukan ke dalam cart atau keranjang. 

Permintaan 

pembeli 
SO3 

Penjual dapat meilhat list permintaan pembeli dan 

memberikan penawaran. 

Checkout  BO2 

Setelah user memastikan produk/jasa yang di 

inginkan di dalam cart lalu masuk ke dalam prosses 

selanjutnya yaitu checkout untuk mendapatkan 
harga.  



19 

 

Invoice BO3 

User akan menerima invoice beserta kode / nomor 

invoice yang berisi data pesanan yang telah 
dilakukan oleh user.  

Permintaan saya  BO5 
User dapat mengelola permintaan yang sudah di 

post.  

Post permintaan  BO6 

User dapat membuat postingan tentang apa yang 

dia butuhkan dan penjual akan menajukan 
penawaran ke pada pembeli  

Admin 

Dashboard  AA1 

Admin dapat melihat jumlah total user, total order, 

total transaksi, nilai transaksi, konfirmasi 
pembayaran, penarikan saldo dan jumlah user 

online, statistik visitor.  

List user  AA2 
Admin dapat mengetahui list user dan dapat 
merubah status dari user aktif dan tidak aktif. 

Saldo user  AA4 
Admin dapat mengetahui jumlah saldo seluruh 

user. 

Penarikan saldo 

user  
AA5 

Admin dapat memberikan konfirmasi penarikan 

saldo kepada user. 

History 

penarikan  
AA6 

Admin dapat melihat history penarikan dari setiap 

user. 

Konfirmasi 
pembayaran  

AT1 
Admin dapat menyetujui konfirmasi pembayaran 
oleh penjual agar di lanjutkan kepada pembeli. 

Konfirmasi user  AT2 

Admin dapat mengkonformasi user agar user yang 

berada di dalam sistem terjamin data dan 
keamananya.  

List penawaran  AO1 
Admin dapat melihat apa saja penawaran yang 

dilakukan oleh penjual. 

List order  AO2 
Admin dapat mengetahui list order yang sedang 

berlangsung. 

List permintaan  AO3 
Admin dapa melihat list apa saja permintaan yang 

di ajukan oleh pembeli. 

List penawaran 

permintaan  
AO4 

Admin dapat melihat permintaan yang di ajukan 
oleh pembeli dan penawaran yang di tawarkan serta 

penjual mana yang mendapatkan permintaan 

tersebut. 

 

4.2.2 Struktur Basisdata 

Website digitaloka memiliki basis data yang terdiri dari 28 tabel yang saling berhubungan 

satu dengan yang lain, struktur database website Digitaloka dapat dilihat pada gambar 3.4 
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Gambar 4.4 Struktur basisdata website Digitaloka 
 

 

Basis data pada website Digitaloka terdiri dari 28 tabel yang saling terkait, daftar tabel pada 

basisdata Digitaloka datap  dilihat pada halaman lampiran. 

 

 



21 

 

4.2.3 Desain Antarmuka 

Desain antarmuka untuk fitur pengujian dapat membantu dalam proses pengujian. Desain 

antarmuka pengujian dapat menggambarkan alur pengujian dan alur bisnis fitur yang akan 

diuji. Sampel desain antarmuka untuk fitur pengujian pada website digitaloka dapat dilihat pada 

Gambar 3.5, Gambar 3.6. 

 

 

Gambar 4.5 Sampel desain antarmuka fitur pencarian dan filter pencarian 

 

 

Gambar 4.6 Sampel desain antarmuka fitur konfirmasi pembayaran 
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4.2.4 Perancangan Automated Testing 

Perancangan automated testing diperlukan sebelum memulai proses pengujian, 

perancangan dimulai dengan beberapa langkah seperti (Nafies, 2017): 

a. Mendefinisikan fitur yang akan diuji. 

b. Memprioritaskan unit pada tiap sub-fitur. 

c. Membuat kelas pengujian (testcase). 

d. Membuat test method atau procedure untuk tiap sub-fitur. 

e. Mengkonfigurasi local development environment. 

f. Mengkonfigurasi PHPUnit. 

g. Melakukan instalasi paket tambahan. 

h. Membuat skenario jalannya fitur (failing test) yang akan ditulis dalam suatu method (tahap 

pengujian). 

i. Memulai mengerjakan (menulis kode) fitur pada aplikasi sampai failing test menjadi 

passed test (tahap pengujian). 

j. Mengulangi langkah d sampai f hingga fitur selesai dibuat (tahap pengujian). 

Penulisan fungsi atau procedure menggunakan bahasa PHP dan disesuaikan dengan aturan 

pada PHPUnit.  

4.3 Pengembangan Website Marketplace Digitaloka 

Proses pengembangan Website Marketplace Digitaloka dilakukan oleh tim pengembang. 

Proses pengembangan ini bertujuan untuk menerapkan perancangan website marketplace 

Digitaloka yang telah dibuat sebelumnya. Metode yang digunakan dalam melakukan 

pengembangan website marketplace Digitaloka adalah dengan membangun prototype sesuai 

rancangan. Kemudian prototype diserahkan kepada klien untuk dilakukan diskusi dan 

pengujian tahap awal. Pengujian tahap awal dilakukan untuk mengetahui apakah sistem sudah 

sesuai dengan kebutuhan atau belum. Kemudian sistem dibangun menggunakan Framework 

Laravel dengan konsep MVC. 

 Menurut (Wardana, 2014), Model View Controller (MVC) adalah sebuah pola 

pemrogramman yang bertujuan memisahkan logika bisnis, logika data dan logika tampilan 

(interface), atau secara sederhana memisahkan antara proses, data, dan tampilan.  MVC 

mengatur arsitektur sebuah aplikasi, umumnya aplikasi yang dibangun dengan konsep MVC 

adalah aplikasi yang cukup besar, karena salah satu keuntungan menggunakan konsep MVC 

adalah kemudahan untuk maintenance dan pengembangan aplikasi tersebut. Laravel 
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menggunakan konsep MVC, yang mana anda harus memisahkan kode database ke folder 

model, kode proses ke folder controller dan kode tampilan ke folder view.  

MVC adalah sebuah pendekatan perangkat lunak yang memisahkan aplikasi logika dari 

presentasi. MVC memisahkan aplikasi berdasarkan komponen-komponen aplikasi, seperti: 

manipulasi data, controller, dan user interface. 

a. View adalah komponen dari MVC yang bertugas menampilkan apa yang harus 

ditampilkan ke pengunjung website. Isinya dapat berupa form, table, gambar, animasi 

ataupun lainnya yang dapat berupa form, table, gambar, animasi ataupun lainnya yang 

boleh dilihat oleh user (pengguna). Jadi, view mengatur bagaimana suatu data yang 

diperoleh dari controller ditampilkan untuk user. View mencakup semua proses yang 

terkait layout output. Tempat menaruh template interface website atau aplikasi. View 

merupakan informasi yang ditampilkan kepada pengunjung dari website.  

b. Model adalah komponen MVC yang bertugas menambil data dari database dan juga 

memasukkan data ke database. Isi utamanya berupa perintah SQL. Hasilnya dikirimkan 

ke Controller.  

c. Controller adalah komponen MVC yang bertugas mengirim perintah ke model untuk 

mendapatkan data yang diinginkan. Controller tidak mengetahui bagaimana data tersebut 

diambil dari database, karena Controller tidak berisi kode perintah SQL. Karena itu adalah 

tugas modal, Controller mengolah data dari masukkan user dan data dari modal kemudian 

data olahan tersebut dikirmkan ke view untuk ditampilkan sesuai aturan controller. 

Controller merupakan penghubung antara model dan view dan mengatur hubungan 

tersebut. 

Implementasi pengembangan website marketplace Digitaloka dilakukan dengan meninjau 

dan merujuk dari pengembangan website marketplace yang telah dibuat sebelumnya, penulis 

berdiskusi mengenai website marketplace Digitaloka yang akan dikembangkan, hasil diskusi 

dengan pengembangan website marketplace sebelumnya bahwa website marketplace 

Digitaloka menggunakan beberapa package (fitur eksternal tambahan) Laravel seperti 

a. TNTSearch yaitu package yang digunakan untuk mesin pencarian menggunakan metode 

full-text search. 

b. Laravel UUID (Universally Unique Identifier) yaitu package yang digunakan untuk 

menggenerate kode unik pada sebuah basisdata. 

c. Laravel Datatables yaitu package untuk mengelola tabel yang berisi banyak data. 
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d. Laravel log viewer yaitu package yang digunakan untuk mengelola log sebuah kesalahan 

pada saat pengembangan. 

e. Laravel iseed yaitu package yang digunakan untuk menggenerate sebuah migration dari 

sebuah database. 

f. Veritrans-php yaitu package yang digunakan untuk menangani pembayaran instan yang 

dikonfirmasi otomatis. 

Seluruh kode sumber aplikasi dikelola dalam repositori .git dengan bitbucket agar dapat mudah 

dikembangkan secara tim dan mempermudah pengembangan di masa depan jika nantinya 

proses pengembangan diintegrasikan dengan continous integration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


