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BAB I 

PENDAHULUAN  

  

A. Latar Belakang Masalah  

Marketplace Ummi ini terlahir dari ide melihat dan merasakan langsung 

bagaimana susahnya mahasiswa berjualan sambil menempuh pendidikan. 

UMMI itu sendiri mengambil singkatan dari Universitas Muhammadiyah 

Magelang sebagai objek tempat penelitian dan studi belajar, sehingga 

diambilkah kata UMM. Sedangkan huruf  I dibelakang diambil dari kata 

“Ide” sehingga tercipta kata UMMI. Selain itu UMMI juga berarti Ibu dalam 

bahasa arab, atau panggilan hormat terhadap ibu. Dengan ini, Marketplace 

UMMI diharapkan mampu digunakan sebagai sarana untuk 

mengembangkan, melahirkan, serta mendidik agar mahasiswa yang 

tergabung dalam usaha dapat lebih besar, amanah, dan menarik di kalangan 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Selain sebagai tempat 

jual beli, mahasiwa yang berstatus sebagai pemilik usaha atau pemilik modal 

diharapkan dapat mengembangkan kerjasama atau mungkin recruitment 

kepada mahasiswa yang belum memiliki usaha atau modal sebagai bentuk 

dalam membantu dan membuka lapangan usaha untuk kesejahteraan 

bersama. 

Pada dasarnya mahasiswa memiliki toko offline sendiri, namun memiliki 

keinginan yang kuat untuk menjual produknya dalam ruang lingkup yang 

lebih luas. Dikeluhkan juga produk yang di bawa tidak laku terjual sesuai 

dengan apa yang di inginkan, jadi harus pulang dengan membawa beban yang 

sama dan terkadang akan sulit untuk menyemangati diri sendiri di kemudian 

hari. Dari sinilah terlahir sebuah ide untuk membuat sebuah marketplace yang 

bernama ummi. Marketplace adalah situs online dimana pembeli dan penjual 

melakukan transaksi. Untuk itulah marketplace ummi ini didirikan sebagai 

objek penelitian sekaligus mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

 

B. Perumusan Masalah  

Mempermudah melakukan perancangan suatu sistem diperlukan suatu 

pembatasan dari masalah – masalah yang ada, sehingga dapat diketahui 
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ruang lingkup dari sistem yang akan dirancang. Dalam penelitian ini, dapat 

disimpulkan masalah sebagai berikut: 

1. Jika mahasiswa unimma menjual secara offline manajemen sulit. 

2. Konsumen mungkin tidak menyukai produk saat ditawarkan secara 

langsung. 

3. Area penjualannya terbatas karena hanya diketahui oleh lingkup area 

sekitar Unimma, konsumen atau kerabat yang sudah dikenal saja. 

 

C. Tujuan  

Selain memberikan sarana tempat penjualan, adapun tujuan dibentuknya 

marketplace ummi ini diantaranya: 

1. Mengembangkan koneksi penjualan ke banyak konsumen dalam lingkup 

mahasiswa Unimma. 

D. Manfaat  

  Adapun manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:  

1. Menarik mahasiswa yang memiliki usaha untuk berkontribusi sehingga 

dapat mengembangkan hubungan dengan yang lain dan mendapatkan 

keuntungan lebih.  

2. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa Unimma yang tidak memiliki 

usaha untuk ditarik oleh pemilik usaha dalam menjalankan usaha bersama. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

  

A. Penelitian Relevan  

1. Prawito & Rahadi (2020), Politeknik Praktisi Bandung Jawa Barat 

Perancangan Sistem Informasi Toko Online Berbasis Web Dengan 

Menggunakan Laravel Dan Api Rajaongkir. Sistem informasi yang 

dilakukan dengan memperhatikan perkembangan dunia bisnis yang 

marak menggunakan perangkat digital, seperti e-business, e-commerce, 

e-learning, e-banking dan sebagainya. Dengan adanya sistem informasi 

ini pembeli bisa melihat segala macam produk yang dijual tanpa perlu 

lagi harus datang mengunjungi toko. 

2. Arta, Sudana dan Putri (2022), Politeknik Harapan Bersama Tegal. 

Sistem Marketplace Bengkel Terintegrasi Berbasis Web. Sistem 

informasi yang memanfaatkan Metode penelitian tahapan SDLC metode 

waterfall yang memiliki beberapa tahapan, yaitu requirement analysis, 

architectural design, coding, testing, implementasi, dan maintenance. 

Dengan adanya sistem informasi dapat membantu Bengkel yang 

berperan sebagai penjual bisa mendapatkan sebuah tempat untuk 

melakukan penjualan barang secara aman serta memberikan informasi 

mengenai bengkel yang didaftarkan, sehingga membantu meningkatkan 

penjualan bengkel. 

3. Rozul & Agus (2017),STMIK Tasikmalaya Perancangan Sistem 

Informasi E-marketplace Original Clothing Indonesia Berbasis Web. 

Sistem informasi E-marketplace memudahkan para pemilik clothing 

untuk memasarkan produknya serta memudahkan para konsumen untuk 

membeli produk clothing yang asli dan menghindari penipuan. 

Metodologi dan pendekatan yang digunakan adalah metode 

pengumpulan data, metode perancangan sistem. Metode analisis untuk 

menganalisis kebutuhan akan sistem yang akan dibuat pada aplikasi E-

marketplace. Hasil dari perancangan aplikasi ini dapat memberikan 

kemudahan untuk bergabung dalam E-marketplace, kemudahan bagi 

seller untuk memasarkan barang dagangannya dan memberikan proses 

transaksi yang aman dan nyaman bagi buyer maupun seller. 
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Dari beberapa penelitian relevan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

sistem e-marketplace dapat mempermudah proses transaksi penjualan 

serta memperluas promosi produk yang dijual tanpa batasan waktu dan 

tempat dengan menghemat biaya. 

 

B. Penjelasan Secara Teoritis Variabel Penelitian  

1. Konsep Dasar Web  

Menurut Hakim Lukmanul (2004), Website merupakan salah satu dari 

sekian fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup 

lokal dan juga jarak jauh. Adapun dokumen pada website disebut dengan 

web page dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa 

berpindah dari satu page ke page lain (hypertext), baik diantara page 

yang disimpan dalam server yang sama maupun server di seluruh dunia.  

Menurut Hidayat (2010), Website merupakan keseluruhan halaman 

halaman web yang berada dalam domain yang di dalamnya mengandung 

informasi.  

Menurut Bekti (2015), Website adalah beberapa kumpulan halaman 

yang dipakai untuk menampilkan informasi berupa teks, gambar diam 

atau gerak, animasi, suara, dan atau bahkan penggabungan dari 

semuanya. 

2. Pengertian Web  

Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen 

multimedia (teks, gambar, suara, animasi, video) di dalamnya yang 

menggunakan protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dan untuk 

mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser.  

3. Pengertian Situs Web (Website)  

 Situs web merupakan kumpulan dari halaman web yang sudah 

dipublikasikan di jaringan internet yang berisikan semua informasi yang 

dibutuhkan semua pengguna internet.   
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4. Pengertian Web Statis Dan Dinamis  

 Ditinjau dari aspek content atau isi, web dapat dibagi menjadi 2 jenis, 

yaitu web statis dan web dinamis.  

1) Web Statis  

 Web statis adalah web yang isinya/content tidak berubah-ubah 

maksudnya adalah isi dari dokumen web tersebut tidak dapat diubah 

secara cepat dan mudah. Teknologi yang digunakan untuk web statis 

adalah jenis client-side scripting seperti HTML dan Cascading Style 

Sheet (CSS). Perubahan isi/data pada halaman web statis hanya dapat 

dilakukan dengan cara langsung isinya pada file mentah web tersebut.  

2) Web Dinamis  

 Web dinamis adalah jenis web yang content/isinya dapat berubah 

ubah setiap saat. Untuk melakukan perubahan data, user cukup 

mengubahnya langsung secara online di internet melalui halaman 

control panel/administrasi yang biasanya telah disediakan untuk user 

administrator sepanjang user tersebut memiliki hak 10 akses yang 

sesuai.   

5. Pengertian WWW  

Menurut Sibero (2013), World Wide Web (WWW) atau juga dikenal 

sebagai web adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen 

digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia 

dan lainnya pada jaringan internet.   

 Menurut Suryana (2014), World Wide Web merupakan jaringan yang 

menghubungkan jaringan-jaringan lokal ke dalam suatu jaringan global, 

dimana satu komputer di negara tertentu, dapat langsung berkomunikasi 

dengan komputer negara lain. 

6. E-Marketplace 

E-Marketplace adalah sebuah media online berbasis internet (we 

b-based) yang melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli 

dan penjual. Pembeli dapat menemukan pemasok tetapkan standar yang 

diinginkan untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan  pasar. 

Pemasok/penjual, di sisi lain, tahu perusahaan mana yang membutuhkan 

produk/layanan mereka.  



6 

 

E-Marketplace adalah situs online dimana pembeli dan penjual 

melakukan transaksi komersial seperti menjual barang, jasa dan 

informasi. 

7. Framework  

 Menurut Basuki (2010), Framework adalah koleksi atau kumpulan 

potongan-potongan program yang disusun atau diorganisasikan 

sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk membantu membuat. 

Framework secara sederhana dapat diartikan kumpulan dari fungsi- 

fungsi/prosedur-prosedur dan class-class untuk tujuan tertentu yang 

sudah siap digunakan sehingga bias lebih mempermudah dan 

mempercepat pekerjaan seorang programmer, tanpa harus membuat 

fungsi atau class dari awal. Ada beberapa alasan mengapa menggunakan 

Framework:  

1) Mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi 

web.  

2) Relatif memudahkan dalam proses maintenance karena sudah ada 

pola tertentu dalam sebuah Framework (dengan syarat 

programmer mengikuti pola standar yang ada).  

3) Umumnya Framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum 

dipakai sehingga tidak perlu membangun dari awal.  

4) Lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan dengan 

CMS 

8. Laravel  

Laravel adalah sebuah framework PHP yang dibuat oleh Taylor 

Otwell dan dirilis dibawah lisensi MIT, dibangun menggunakan konsep 

MVC (model view controller). MVC adalah sebuah metode untuk 

membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data (model) dari 

tampilan (view) dan bagaimana cara memprosesnya (controller).  
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Gambar 2. 1 Struktur MVC 

1) Model  

Model mewakili struktur data. Model berisi fungsi yang 

membantu pengguna dalam pengelolaan basis data seperti input 

data, pembaharuan data, dan penghapusan data dari basis data. 

2) View  

View adalah bagian yang mengatur tampilan ke pengguna. 

Biasanya berupa User Interface dan User Experience (UI/UX).  

3) Controller  

Controller merupakan jembatan antara View dan Model. 

Controller membantu perubahan data di model dan mengeluarkan 

hasilnya ke view.   

 Laravel dirancang agar pengguna bisa menghemat waktu dalam 

pengembangan proyek karena Laravel menggunakan alat-alat tidak 

dimiliki oleh kompetitor lainnya, yaitu Composer dan Artisan.  

Composer adalah alat yang digunakan untuk meng-install dan 

menambah library proyek Laravel. Alat ini mempermudah 

penambahan dan update library proyek Laravel tanpa pengguna 

download library secara manual dan satu per satu.  

 Sementara Artisan adalah command line interface yang ada di 

dalam Laravel. Salah satu kegunaannya adalah penambahan model, 

view, maupun controller secara langsung melalui command line. 

Kegunaan lain dari artisan adalah command line untuk migration & 

seeding, yaitu command line yang berguna untuk export data yang 

ada di dalam projek ke dalam database projek lokal.  
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9. Kelebihan Laravel  

 Beberapa kelebihan lain yang dimiliki oleh framework Laravel adalah 

sebagai berikut:  

1) Ekspresif  

Laravel merupakan framework yang ekspresif, artinya 

framework Laravel ini mempunyai sintaks yang lumayan simple 

sehingga seorang programmer yang belum pernah mempelajari 

Laravel pun tahu kegunaan fungsi sintaks tersebut.  

2) Simple  

Laravel merupakan framework yang simple karena adanya fitur 

Eloquent ORM.   

3) Accessible  

Laravel dibuat dengan dokumentasi selengkap mungkin. 

Developer Laravel selalu membuat dokumentasi baru setiap ada 

versi Laravel yang baru sehingga mempermudah akses informasi 

bagi programmer baru yang ingin mempelajari Laravel.  

10. Fitur-fitur Laravel  

 Sistem Berapa fitur-fitur lain yang dimiliki oleh framework Laravel 

adalah sebagai berikut:  

1) Bundles yaitu sebuah fitur dengan system pengemasan modular 

dan berbagai bundle telah tersedia untuk digunakan dalam aplikasi 

Anda.  

2) Eloquent ORM merupakan penerapan PHP lanjutan dari pola 

“active record” menyediakan metode internal untuk mengatasi 

kendala hubungan antara objek database. Pembangun query 

Laravel Fluent didukung Eloquent.  

3) Application Logic merupakan bagian dari aplikasi yang 

dikembangkan, baik menggunakan Controllers maupun sebagai 

bagian dari deklarasi Route. Sintaks yang digunakan untuk 

mendefinisikannya mirip dengan yang digunakan oleh framework 

Sinatra.  

4) Reverse Routing, mendefinisikan hubungan antara Link dan 

Route, sehingga jika suatu saat ada perubahan pada route secara 

otomatis tersambung dengan link yang relevan. Ketika Link yang 
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dibuat dengan menggunakan nama-nama dari Route yang ada, 

secara otomatis Laravel membuat URL yang sesuai.  

5) Restful Controllers, memberikan sebuah option (pilihan) untuk 

memisahkan logika dalam melayani HTTP GET dan permintaan 

POST.  

6) Class Auto Loading, menyediakan otomatis loading untuk class 

class PHP, tanpa membutuhkan pemeriksaan manual terhadap 

jalur masuknya. Fitur ini mencegah loading yang tidak perlu.  

7) View Composers adalah kode unit logical yang dapat dijalankan 

ketika sebuah View di load.  

8) IoC Container memungkinkan untuk objek baru yang dihasilkan 

dengan mengikuti prinsip control pembalik, dengan pilihan 

contoh dan referensi dari objek baru sebagai Singletons.  

9) Migrations menyediakan versi sistem control untuk skema 

database, sehingga memungkinkan untuk menghubungkan 

perubahan adalah basis kode aplikasi dan keperluan yang 

dibutuhkan dalam merubah tata letak database, mempermudah 

dalam penempatan dan memperbarui aplikasi.  

10) Unit Testing mempunyai peran penting dalam framework Laravel, 

dimana unit testing ini mempunyai banyak tes untuk medeteksi 

dan mencegah regresi. Unit testing dapat dijalankan melalui fitur 

“artisan command-line”.  

11) Automatic pagination menyederhanakan tugas dari penerapan 

halaman, menggantikan penerapan yang manual dengan metode 

otomatis yang terintegrasi ke Laravel.  

11. HTML  

 Menurut Suryana (2014), HTML adalah singkatan dari HyperText 

Markup Language, yaitu bahasa (aturan) standar yang digunakan untuk 

menampilkan teks, gambar, video, atau audio ke dalam halaman web.   

Pengenalan kode HTML:   

<html>   

</html>   

Masing-masing baris di atas disebut tag. Tag adalah kode yang 

digunakan untuk me-mark-up (menandai) teks ASCII menjadi file 
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HTML. Setiap tag diapit dengan tanda kurung runcing. Tag pembuka 

yaitu <html> dan ada tag penutup yaitu </html> yang ditandai dengan 

tanda garis miring di depan awal tulisannya. Tag di atas memberikan 

informasi bahwa semua kode yang akan ditulis diantara kedua tag 

tersebut adalah isi dari dokumen HTML.  

1) Penggunaan Tag dan Atribut Tag  

Dalam pembuatan dokumen HTML, penulisan elemen yang 

diawali dan diakhiri tanda tag HTML memiliki syarat penulisan 

yaitu:   

a. Tag HTML diapit dengan dua karakter kurung sudut ( < dan  

>)   

b. Tag HTML secara normal selalu berpasangan, misal  

(<i>....</i>)   

c. Tag HTML tidak „case sensitive’. <b> sama dengan <B>  

d. Jika dalam suatu tag ada tag lagi, maka penulisan tag akhir 

tidak boleh bersilang, harus berurutan. Misalnya <b><i> 

Tebal Miring </i></b>  

  Tag dapat mempunyai atribut. Atribut menyatakan sesuatu 

tentang tag tersebut. Atribut digunakan untuk mengubah default 

pemformatan dokumen dengan tag yang bersangkutan.  

Tag berikut tidak mempunyai atribut: <body>. Tag <body> ini 

tidak menggunakan atribut, sehingga dokumen HTML ditampilkan 

sebagaimana default dari tampilan HTML.   

12. PHP  

 Sibero (2013) PHP adalah pemrograman interpreter yaitu proses 

penerjemahan baris kode sumber menjadi kode mesin yang dimengerti 

komputer secara langsung pada saat baris kode dijalankan. PHP disebut 

sebagai pemrograman Server Side Programming, hal ini dikarenakan 

seluruh prosesnya dijalankan pada server.   

 Kadir (2008) menyatakan, PHP merupakan bahasa pemrograman skrip 

yang diletakkan dalam server yang biasa digunakan untuk membuat 

aplikasi web yang bersifat dinamis.   
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 Hidayatullah et.al (2017) menyatakan, PHP Hypertext Preprocessor 

atau disingkat dengan PHP ini adalah suatu bahasa scripting khususnya 

digunakan untuk web development. Karena sifatnya yang server side 

scripting, maka untuk menjalankan PHP harus menggunakan web server.   

13. CSS  

 CSS (Cascading Style Sheet) adalah CSS (Cascading Style Sheets) 

adalah suatu bahasa stylesheet yang digunakan untuk mengatur tampilan 

suatu website, baik tata letaknya, jenis huruf, warna, dan semua yang 

berhubungan dengan tampilan. Pada umumnya CSS digunakan untuk 

memformat halaman web yang ditulis dengan HTML atau XHTML.   

14. MySql  

Menurut Hidayatullah dan Kawistara (2017) MySQL adalah salah 

satu aplikasi DBMS yang sudah sangat banyak digunakan oleh para 

pemrogram aplikasi web. MySQL adalah database yang cukup terkenal 

karena hampir sebagian besar aplikasi berbasis website seperti 

Wordpress, dilengkapi dengan MySQL (Enterprise, 2019). Mysql adalah 

sebuah program database server yang mampu menerima dan 

mengirimkan datanya sangat cepat, multi Operator serta menggunakan 

perintah dasar SQL (Structured Query Language). Selain database 

Server, MySql juga merupakan program yang dapat mengakses suatu 

database MySql yang berposisi sebagai server, yang berarti program 

diposisikan sebagai client. Jadi Mysql adalah sebuah database yang tepat 

digunakan sebagai client maupun server.    

15. API 

API adalah antarmuka dengan seperangkat aturan yang 

memungkinkan server aplikasi berinteraksi dengan server penyedia solusi 

sehingga dapat menggunakan sumber dayanya. Intinya, ini 

mendefinisikan bagaimana aplikasi atau perangkat lunak berkomunikasi 

satu sama lain. Namun, dalam beberapa kasus, API memungkinkan 

pertukaran data mutualistik. Contohnya adalah koneksi yang ada antara 

aplikasi bank dan aplikasi toko online. API seperti pesan. 

Menghubungkan ke server penyedia di satu ujung dan juga jangkar server 

klien di ujung lain. Kemudian tender permintaan klien ke sumber data 
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(server penyedia) dan mengembalikan respons ke klien. Klien di sini 

adalah browser atau aplikasi (Ofoedu, Boateng, Effah: 2019) 

  

C. Landasan Teori  

Berdasarkan Analisa penelitian terdahulu, perumusan masalah dan 

penjabaran teori diatas, memberi kesimpulan bahwa sistem Marketplace 

merupakan solusi untuk permasalahan yang ditemukan seperti mengolah data, 

redundansi data, dan kemungkinan human error dalam penyimpanan data 

keuangan. Perencanaan sistem menggunakan pemodelan UML(Unified 

Modeling Language) sebagai perancang database. Perancangan sistem 

menggunakan framework Laravel 
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BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM   

 

A. Jenis Penelitian  
Dalam Penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 1 Flowchart Penelitian 

1. Studi Pendahuluan 
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Studi pendahuluan dilakukan sebagai langkah awal dalam penelitian untuk 

menentukan bidang yang akan diteliti. Menentukan pokok bahasan yang 

akan dijadikan tema, kemudian melakukan survey di “Unimart” dimana 

penulis akan melakukan penelitian. Studi pendahuluan ada dua macam, 

yaitu: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk menggali informasi yang terkait dengan 

objek penelitian yang bersumber dari buku. Pustaka yang dijadikan 

referensi adalah pustaka yang terkait dengan pembuatan website. Dari 

studi pustaka diperoleh macam-macam buku tentang analisis yang 

digunakan sebagai referensi pembuatan laporan. 

2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan garis permasalahan yang diangkat 

sebagai objek penelitian yang akan dijadikan bahan penelitian yang 

akan dicari penyelesaiannya, dalam hal ini perumusan masalah yang 

diambil yaitu bagaimana membangun suatu website penyedia layanan 

penjualan pada “Unimart” yang dapat menampilkan informasi detail 

produk dan dapat melakukan proses pembelian secara online oleh 

konsumen sehingga konsumen dapat membeli kapan saja dan dimana 

saja melalui internet. Memberikan fokus penyusunan kategori yang rapi 

sesuai dengan “Unimmart” sebagai referensi. 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian yang telah 

dilakukan berdasarkan permasalahan yang diambil adalah membangun 

website e-commerce pada “ummi” sehingga dapat dijadikan sebagai 

media penjualan barang secara online. 

4. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi data-data 

yang dibutuhkan dalam membangun website marketplace di “Ummi”. 

Adapun data-data yang dikumpulkan, meliputi: 

a. Data tampilan merupakan data-data yang berhubungan mengenai 

tampilan atau susunan “Ummi”. Disini mengambil referensi 

susunan kategori sesuai dengan tampilan yang ada pada website 

marketplace “Shopee”. 

b. Data Kategori memuat kategori atau pengelompokan hal apa saja 

yang akan ditampilkan dan di jual pada marketplace “Ummi”. 
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Kategori produk dan sejenisnya akan mengacu pada pengamatan 

pada website marketplace “Unimmart”. 

c. Data efek animasi merupakan data yang berkaitan dengan animasi 

atau efek gerakan pada saat pengguna scrolling atau berselancar di 

website “Ummi”. Referensi ini diambil berdasarkan marketplace 

Tokopedia sebagai acuan. 

5. Analisis dan Perancangan Sistem 

Pada tahapan ini dilakukan analisa sistem yang sudah berjalan dan 

sistem baru untuk memperoleh gambaran dan membantu dalam 

pembuatan sistem dan pengembangan sistem yang akan dibuat. Dalam 

hal ini dimasukkan juga kelebihan untuk rancangan website 

marketplace Ummi yakni dengan memasukkan fitur buat toko pada 

halaman pembuatan akun baru. Hal ini dimaksudkan untuk fleksibilitas 

agar pengguna nyaman dalam menentukan pilihannya. Karena 

pengguna bebas menentukan apakah mereka ingin buat akun langsung 

dengan membuka toko atau hanya sekedar membuat akun saja untuk 

bertransaksi. Pengguna juga dapat membuka toko di kemudian hari jika 

tidak langsung membuka pada saat pendaftaran di awal. 

6. Pembuatan Website 

Perancangan sistem kemudian dilanjutkan ke tahap pembuatan website. 

Website yang dibuat menggunakan software visual studio code, 

framework laravel, MySQL dan sejenisnya sebagai databasenya. 

7. Pengujian 

Setelah website selesai dibuat maka dilakukan pengujian apakah sistem 

tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan didasarkan pada fungsinya 

yaitu melakukan pengujian terhadap menu-menu apakah sudah dapat 

diakses dan menu tersebut dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. 

 

 

 

8. Implementasi 

Jika website selesai diuji maka tahap selanjutnya adalah implementasi 

yaitu tahap dimana website layak untuk diupload, sehingga akan 

diketahui apakah website yang dibuat benar-benar berjalan sesuai yang 

diinginkan. 

9. Kesimpulan 



16 

 

Kesimpulan yang diperoleh merupakan hasil dari analisis dan harus 

sesuai dengan tujuan maupun rumusan masalah yang hendak dicapai. 

Dan hasil penelitian yang telah dilakukan masih terdapat beberapa 

kekurangan sehingga dapat digunakan sebagai sarana. 

 

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi isi dan tampilan 

marketplace unimmart dan shopee menggunakan browser. 

2.  Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian dilaksanakan dalam 

kurun waktu kurang lebih 1 (satu) bulan yang dilakukan dikampus 2 

Universitas Muhammadiyah Magelang dan dilanjutkan dengan 

mengobservasi kedai unimmart dan shopee. 

 

C. Alat dan Bahan Penelitian 

Untuk membuat aplikasi penjualan berbasis web E-marketplace “Ummi”, 

diperlukan teknologi sistem komputer yang terdiri dari software dan 

Hardware. 

Tabel 3. 1 Alat dan Bahan Penelitian 

Bahasa 

Pemrograman 

Software Hardware 

HTML Ms Word Laptop 

CSS Xampp Printer 

PHP Laravel Visual Studio Code Scanner 

Bootstrap Browser Flashdisk 

 Adobe Phostoshop 

CS6 

 

D. Jalannya Penelitian 

1. Analisis Sistem 

Analisis sistem dilakukan untuk mengetahui sistem yang ada pada toko 

“Unimart”, dalam hal ini penjualan masih mengandalkan konsumen 

untuk datang langsung ke toko “Unimart” dan pembayaran masih 

manual. Sehingga dibutuhkan saran yang dapat mempermudah 

pemasaran dan mempromosikan produk yang ada pada toko “Unimart”. 
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Dengan adanya marketplace online ini diharapkan dapat membantu 

pihak vendor untuk mempromosikan produk-produk yang dijual dengan 

cepat tanpa harus menyita waktu dan konsumen dapat membeli kapan 

saja dan dimana saja melalui internet. 

Dalam membangun website ini, penulis membuat sistem jual beli 

online yang sama dengan toko online yang lain, mulai dari memilih 

barang hingga melakukan pembayaran. Penulis mengedepankan 

tampilan website yang akan memudahkan konsumen dalam memilih 

barang. Pada menu produk penulis membuat tampilan detail produk yang 

lengkap, gambar produk yang dapat dilihat dari berbagai sisi akan 

menambah referensi pembeli untuk memilih barang yang sesuai dengan 

selera dan karakter pembeli. 

2. Rancangan Sistem E-Marketplace 

Perancangan sistem pada website e-marketplace Ummi ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran sistem yang akan dibuat. 

3. Pemodelan (Modeling) 

Data yang didapat dari tahap perencanaan kemudian dibuat kedalam 

bentuk model untuk mendapatkan gambaran sistem yang akan dibuat. 

Perancangan marketplace ummi ini dimodelkan dengan menggunakan 

UML (Unified Modeling Language). 

a. Use Case Diagram 

Use case diagram adalah diagram yang menjelaskan cara kerja 

sistem. Use case juga menggambarkan fitur aplikasi dan interaksi 

antar aktor. 
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Gambar 3. 2 Use Case Diagram 

b. Activity Diagram 

Activity Diagram ini menjelaskan tentang alur registrasi penjual 

sebagai member penjual atau seller sekaligus membuat toko. 

 

Gambar 3. 3 Activity Diagram 

 

 

c. ERD (Entity Relationship Diagram) 
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Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model data berupa 

notasi grafis dalam pemodelan data konseptual antar entitas atau 

tabel sebuah database. ERD pada sistem menjelaskan tentang 

pengelompokan data yang kompleks pada marketplace ummi. 

 

Gambar 3. 4 Entity Relationship Diagram 

 

d. Struktur Database 

Database merupakan kumpulan data yang disimpan secara 

sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi 

menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. 

Database merupakan aspek yang sangat penting dari sistem 

informasi karena digunakan sebagai tempat penyimpanan data 

untuk diproses lebih lanjut. 

Tabel 3. 2 Rancangan database 

Nama Tabel Fungsi 

carts 

Tabel ini berfungsi untuk menampung daftar 

produk sementara 

categories Tabel ini berfungsi untuk memilah kategori produk 

products Tabel ini berfungsi untuk menampung data produk 

products_galleries Tabel ini berfungsi untuk menyimpan foto produk 

transaction 

Tabel ini berfungsi untuk menyimpan data 

transaksi 

users Tabel ini berfungsi untuk menampung data user  

 

1) carts 

Pada proses jual beli online terdapat suatu tempat 

penyimpanan data produk yang hendak dibeli di database 
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marketplace ummi yakni tabel carts, yang berfungsi untuk 

mengelola produk  

Tabel 3. 3 Tabel Carts 

No Atribute Type Length Key 

1 Id bigint 20 PK 

2 products_id int 11   

3 users_id int 11   

4 created_at timestamp     

5 updated_at timestamp     

 

2) categories 

Pada proses penambahan suatu jenis  produk terdapat tabel 

categories, yang berfungsi untuk membedakan suatu jenis 

produk yang akan ditampilkan. 

Tabel 3. 4 Tabel Categories 

No Atribute Type Length Key 

1 Id bigint 20   

2 name  varchar 225   

3 Photo varchar 225   

4 Slug varchar 225   

5 deleted_at timestamp     

6 created_at timestamp     

7 updated_at timestamp     

 

3) products 

Pada proses login user terdapat suatu database di marketplace 

ummi yaitu products, yang berfungsi untuk menampung data 

produk yang diolah. 

Tabel 3. 5 Tabel Products 

No Atribute Type Length Key 

1 Id bigint 20 PK 

2 Name varchar 225   

3 users_id int 11   

4 categories_id int 11   

5 Price int 11   

6 description longtext    

7 deleted_at timestamp     

8 created_at timestamp     

9 updated_at timestamp     

10 slug varchar 225   

 

4) product_galleries 

Pada proses login user terdapat suatu database di marketplace 

ummi yaitu products_galleries, yang berfungsi untuk 

menyimpan gambar produk yang ada. 

Tabel 3. 6 Tabel Product_Galleries 
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No Atribute Type Length Key 

1 id bigint 20 PK 

2 photos varchar 225   

3 products_id int 11   

4 created_at timestamp     

5 updated_at timestamp     

 

5) transactions 

Pada proses login user terdapat suatu database di marketplace 

ummi yaitu transactions, yang berfungsi untuk menyimpan 

data transaksi. 
Tabel 3. 7 Tabel Transactions 

No Atribute Type Length Key 

1 id bigint 20 PK 

2 users_id int 11   

3 insurance_price int 11   

4 shipping_price int 11   

5 total_price int 11   

6 transaction_status varchar 225   

7 deleted_at timestamp     

8 created_at timestamp     

9 updated_at timestamp     

10 code varchar 225   
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6) users 

Pada tabel users terdapat satu penyimpanan di database 

marketplace ummi, yakni tabel users, yang berfungsi untuk 

memasukan username dan password untuk bisa masuk ke 

homepage marketplace. 
Tabel 3. 8 Tabel Users 

No Atribute Type Length Key 

1 id bigint 20 PK 

2 name varchar 225   

3 email varchar 225   

4 email_verified_at timestamp     

5 password varchar 225   

6 address_one longtext     

7 address_two longtext     

8 provinces_id int 11   

9 regencies_id int 11   

10 zip_code int 11   

11 country varchar 225   

12 phone_number varchar 225   

13 store_name varchar 225   

14 categories_id int 11   

15 store_status int 11   

16 deleted_at timestamp     

17 remember_token varchar 100   

18 created_at timestamp     

19 updated_at timestamp     

20 roles varchar 225   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Desain Interface 
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1. Desain Tampilan Home 

Pada gambar 3.5 menu home akan menampilkan tren 

kategori dan produk terbaru. 

Gambar 3. 5 Rancangan Tampilan Home 

 

2.   Desain Tampilan Tren Kategori 

Pada gambar 3.6 menampilkan tampilan produk sesuai 

dengan kategori yang ada di marketplace Ummi. 

Gambar 3. 6 Rancangan Halaman Kategori 
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3.  Desain Tampilan Product Detail 

Pada gambar 3.7 menampilkan halaman produk berisikan 

gambar produk, harga serta deskripsi produk di 

marketplace “Ummi”. 

Gambar 3. 7 Rancangan Halaman Detail Produk 

 

4. Desain Halaman Sign Up. 

User dapat melakukan registrasi dengan mengisi form yang 

telah tersedia seperti pada gambar 3.8. 

Gambar 3. 8 Rancangan Halaman Sign Up 

 

5. Desain Halaman Login 
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Pada gambar 3.9 menampilkan halaman Sign-in/Log-in 

untuk memasukkan email dan password admin atau user. 

Gambar 3. 9 Rancangan Halaman Login 

 

6. Desain Halaman Shopping Carts 

Pada gambar 3.10 menampilkan halaman carts untuk 

menambah produk yang akan dibeli oleh user. 

Gambar 3. 10 Rancangan Halaman Carts 

7. Desain Halaman Dashboard 
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Pada gambar 3.11 menampilkan halaman dashboard yang 

digunakan user/admin untuk mengatur kegiatan jual beli. 

Gambar 3. 11 Rancangan Halaman Dashboard 

 

8. Desain Halaman My Products 

Halaman my product digunakan untuk mengatur produk 

apa saja yang dijual oleh user seperti pada gambar 3.12. 

 

Gambar 3. 12 Rancangan Halaman My Product 

 

9. Desain Halaman Add Product 
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User dapat menambahkan produk yang akan dijual di 

halaman add product dan akan tampil menu seperti pada 

gambar 3.13. 

Gambar 3. 13 Rancangan Halaman Add Product 

 

10. Desain Halaman My Account 

User dapat merubah biodata dengan masuk ke halaman 

my account seperti pada gambar 3.14. 

Gambar 3. 14 Rancangan Halaman My Account 
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E. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi data-data yang 

dibutuhkan dalam membangun website penjualan di “Ummi”. Adapun data-

data yang dikumpulkan, meliputi: 

1.  Observasi  

Penulis melakukan observasi dengan meninjau secara langsung ke website 

marketplace Unimmart sebagai masukan kepada peneliti mengenai 

bagaimana merancang website e-commerce dalam rangka penerapan e-

marketplace di Ummi. 

2.  Dokumentasi 

Sumber-sumber berupa data, catatan, maupun  yang berhubungan untuk 

mendapatkan kelengkapan informasi yang mendukung penelitian sesuai 

permasalahan dan topik yang dibahas. 
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BAB VI  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembuatan dan pengolahan data maka dihasilkan sebuah 

website e-marketplace untuk penjualan ummi. Dengan adanya website ini maka 

pemilik ummi akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan promosi dan 

penjualan barang. Selain itu website e-marketplace ini juga memberikan 

kemudahan kepada konsumen untuk mengetahui informasi tentang produk yang 

dijual pada marketplace ummi tanpa harus datang ketempat dan transaksi dapat 

dilakukan dimanapun dan kapanpun selama ada akses internet. Menggunakan 

fitur pembayaran melalui Midtrans yang dapat mempermudah transaksi antar 

penjual dan pembeli. 

Hasil pengujian menggunakan SUS, Sistem Marketplace UMMI Berbasis Web 

menghasilkan skor 82 yang dapat diartikan bahwa sistem ini sudah dapat 

diterima oleh pengguna sebagai sistem yang dapat digunakan sebagai sarana jual 

beli sesuai dengan yang diharapkan pengguna. 

B. Saran 

Adapun saran dari penelitian ini sebagai berikut: 

a. Diharapkan untuk pemilik “Unimmart” untuk selalu melakukan update produk 

pada website supaya konsumen tidak bosan untuk mengunjungi website 

tersebut. 

b. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan sistem ini yang 

lebih commercial karena bisa mendapatkan keuntungan pasif. Selain bisa 

menjadi5 alat publikasi dan promosi, sistem ini dapat memberikan 

keuntungan pasif seperti penempatan iklan pihak lain dalam web ini 

c. Fasilitas yang ada harus lebih ditingkatkan mengingat saat ini fasilitas yang 

dimiliki terbatas. 

d. Untuk melakukan penelitian ini diharapkan untuk mempersiapkan dukungan 

teknis berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) 

secara penguasaan bahasa pemrograman supaya tidak menemui kesulitan. 

e. Perlu adanya perawatan (maintenance) terhadap hardware maupun software 

yang terencana dan rutin. 
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