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ABSTRAK 

 

Usahanesia mempunyai visi untuk membantu UMKM di Indonesia agar 

dapat berkembang sehingga dapat bersaing dengan UMKM dari Indonesia maupun 

mancanegara. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, usahanesia memerlukan 

informasi mengenai kinerja bisnis UMKM tersebut. Kinerja bisnis tersebut akan 

dibagikan kepada UMKM lainnya sehingga UMKM dapat membandingkan kinerja 

bisnisnya dengan pesaing. Jika kebutuhan Usahanesia tidak terpenuhi, maka 

Usahanesia tidak dapat membantu UMKM dalam mengembangkan bisnisnya. 

Berdasarkan uraian kebutuhan di atas diciptakan solusi yaitu dengan 

menciptakan sebuah sistem untuk membantu Usahanesia dalam memantau dan 

memperingkatkan kinerja bisnis UMKM dengan menerapkan konsep 

crowdsourcing dan gamification. Konsep crowdsourcing digunakan untuk 

membagikan informasi kinerja bisnisnya yang meliputi produktivitas, sdm, serta 

teknologi sedangkan gamification digunakan untuk memotivasi UMKM agar terus 

membagikan informasi kinerja bisnisnya serta menjadi acuan poin dalam penilaian 

kinerja bisnis yang telah mereka bagikan dan digunakan untuk pemeringkatan. 

Hasil uji coba dapat menunjukkan bahwa aplikasi dapat menghasilkan 

peringkat UMKM yang berdasarkan pada penilain kinerja bisnis serta penilaian 

sumber daya yang meliputi manusia, mesin, dan invoasi untuk membandingkan 

kinerja UMKM satu dengan UMKM yang lain. Uji coba aplikasi juga sudah 

berjalan 100 % sesuai dengan story product backlog yang disusun berdasarkan 

permintaan product owner. 

Kata Kunci :   UMKM, Crowdsourcing, Gamification, Usahanesia
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Usahanesia merupakan gagasan startup dibidang sosiopreneur yang 

berdiri pada awal tahun 2017 yang berawal dari keikutsertaan mahasiswa Institut 

Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya pada lomba di Yogyakarta. Tujuan dari 

startup Usahanesia adalah membantu mengembangkan UMKM se-Jawa Timur, 

mulai dari pendampingan dan pembimbingan untuk mengatasi masalah mereka, 

meningkatkan branding UMKM, mendapatkan partner dalam pemenuhan bahan 

baku, serta membantu dalam menjualkan produk mereka. Usahanesia mempunyai 

visi bahwa pada tahun 2020 Usahanesia menjadi salah satu startup sosiopreneur 

yang berhasil membantu UMKM di Indonesia untuk terus bertahan dan 

berkembang sehingga dapat bersaing dengan pembisnis dari mancanegara.  

Visi Usahanesia untuk membantu UMKM didasari pada peran penting 

dalam perekonomian Indonesia, dimana suatu UMKM dapat menyerap banyak 

sumber daya manusia dalam negeri sehingga dapat memperluas lapangan 

pengerjaan. Menurut Bank Indonesia (2016), UMKM menyerap 97% pekerja 

Indonesia. Secara sektoral, jumlah tenaga kerja terbesar terserap oleh sektor 

pertanian dengan pangsa 47,1%, dan sektor ekonomi terkecil dalam penyerapan 

tenaga kerja adalah sektor listrik, gas dan air dengan pangsa sebesar 0,1%. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Budi sebagai Kepala Dinas 

Koperasi UMKM di Banyuwangi yang memiliki UMKM binaan sebanyak 241
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 UMKM setuju bahwa internet dapat meningkatkan kinerja bisnis tiap 

UMKM. Namun hal tersebut belum dimanfaatkan sepenuhnya, lebih dari 50% 

pelaku  UMKM masih belum memanfaatkan kegunaan positif dari internet untuk 

meningkatkan kinerja bisnisnya. 

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Usahanesia memerlukan 

sejumlah informasi mengenai kinerja bisnis UMKM untuk mengetahui indikator 

kinerja bisnis manakah yang akan difokuskan Usahanesia dalam membantu 

UMKM tersebut. Kinerja bisnisnya meliputi produktivitas, sumber daya manusia, 

pendapatan UMK, dan teknologi yang dimiliki oleh UMKM. Informasi kinerja 

bisnis yang telah dikumpulkan Usahanesia ini nantinya akan dibagikan kepada 

UMKM lainnya sebagai akses informasi yang relevan tentang pesaing sehingga 

UMKM dapat membandingkan kinerja bisnisnya dengan pesaing. Jika kebutuhan 

Usahanesia tersebut tidak terpenuhi, maka Usahanesia tidak akan dapat membantu 

dan membimbing UMKM dalam mengembangkan bisnisnya serta UMKM pun 

tidak mengetahui kekurangan dari kinerja bisnisnya. Hal tersebut akan membuat 

perkembangan UMKM akan terhambat sehingga kalah bersaing. Jika UMKM kalah 

bersaing maka lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia pun akan berkurang. 

Berdasarkan uraian kebutuhan Usahanesia di atas, maka diperlukan sebuah 

sistem untuk membantu Usahanesia dalam memantau dan memperingkatkan 

kinerja bisnis UMKM. Usahanesia melakukan pemeringkatan kinerja UMKM 

dengan menggunakan konsep Crowdsourcing. Menurut Whitla (2009), suatu 

perusahaan melakukan Crowdsourcing kepada suatu komunitas dikarenakan 

komunitas dapat menyelesaikan tugas-tugas perusahaan dengan lebih cepat 

daripada dikerjakan oleh perusahaan itu sendiri.  Konsep Crowsourcing tersebut 
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digunakan Usahanesia pada UMKM untuk membagikan informasi kinerja 

bisnisnya melalui Timeline Portofolio. Informasi pada Timeline Portofolio ini juga 

dapat diakses oleh UMKM lainnya sehingga tiap UMKM dapat mengetahui 

kekurangan dari kinerja bisnisnya dan dapat memenuhinya secara online melalui 

Startup Usahanesia.  

Usahanesia juga menggunakan metode Gamification untuk memotivasi 

seluruh UMKM agar terus membagikan informasi kinerja bisnisnya pada Timeline 

Portofolio. Menurut Zichermann dan Cunningham (2011), metode Gamification 

dapat memotivasi orang untuk bersedia melakukan suatu kegiatan secara terus 

menerus. Terdapat 4 elemen pada metode Gamification yang akan digunakan untuk 

memotivasi UMKM yaitu: 1)  points system, 2) leaderboard untuk memacu 

UMKM agar bersaing mencapai posisi puncak, 3) badges sebagai penghargaan 

kepada UMKM setelah melakukan tugas, dan 4) Quest untuk memberikan arahan 

agar UMKM terus berkembang. Metode Gamification juga akan digunakan oleh 

Usahanesia untuk membuat sistem pemeringkatan kinerja bisnis UMKM. Sistem 

pemeringkatan kinerja bisnis UMKM ini bertujuan untuk menjadi referensi para 

UMKM dalam memenuhi sumber dayanya, sumber daya yang dimaksud dapat 

berupa sumber daya manusia, bahan baku dan lain-lain.  

Sistem yang dibutuhkan oleh Usahanesia ini berbasis Web dan mampu 

memeringkatkan kinerja UMKM dengan metode Gamification dan konsep 

Crowdsourcing. Diharapkan dengan adanya sistem tersebut dapat membantu 

Startup Usahanesia dalam mendorong perkembangan UMKM di Indonesia  
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahannya 

adalah bagaimana menerapkan metode gamification pada sistem pemeringkatan 

kinerja UMKM dengan membandingkan UMKM satu dengan yang lain 

menggunakan konsep crowdsourcing ? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun batasan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Prototype software ini menggunakan sampel UMKM se-Jawa Timur. 

2. Tidak terbatas terhadap bidang usaha UMKM. 

3. Kinerja yang dinilai adalah Produktivitas, Sumber Daya Manusia, dan 

Teknologi UMKM. 

1.4. Tujuan  

Tujuan dalam tugas akhir ini yaitu untuk menghasilkan peringkat UMKM 

dengan metode Gamification berdasarkan Timeline Portofolio masing-masing 

UMKM  menggunakan konsep Crowdsourcing. 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat yang didapatkan oleh para UMKM di Surabaya adalah 

sebagai berikut : 

1. Dapat membandingkan UMKMnya dengan UMKM lain dalam peringkat 

sehingga dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja bisnis 

UMKMnya. 
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2. Meningkatkan branding UMKM dengan menunjukan peningkatan 

bisnisnya di timeline portofolio. 



 

6 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM dapat diartikan sebagai berikut. Usaha 

mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.Usaha Kecil merupakan usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang 

perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria 

Usaha Kecil. 

Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau 

menjasi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau 

Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

(Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2008). 

Menurut Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank 

Indonesia (2015) UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu: 

1. Usaha Mikro (karyawan berjumlah 10 orang) 

2. Usaha Kecil (karyawan berjumlah 30 orang) 

3. Usaha Menengah (karyawan berjumlah 300 orang



7 

 

Pada buku tersebut, disajikan tabel yang menjelaskan perbedaan antara 

usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan aset serta omset. Perbedaan tersebut 

dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1.  Kriteria UMKM Berdasarkan Aset dan Omset (Lembaga 

Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia,  2015) 

Ukuran Usaha 
Kriteria 

Aset Omset 

Usaha Mikro Maksimal Rp 50 juta Maksimal Rp 300 Juta 

Usaha Kecil >Rp 50 juta – Rp 500 

juta 
>Rp 300 juta – Rp 2,5 M 

Usaha Menengah >Rp 500 juta – Rp 10 M >Rp 2,5 M – Rp 50 M 

 

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, 

yaitu: 

1. UMKM sektor informal, contohnya adalah pedagang kaki lima. 

2. UMKM Mikro adalah pada UMKM dengan kemampuan sifat pengerajin 

namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan dalam mengembangkan 

usahanya. 

3. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu 

berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub 

kontrak) dan ekspor. 

4. Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan 

yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. 

Dalam buku tersebut, disajikan tabel yang menjelaskan perbedaan antara 

usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan karakteristik dan juga berdasarkan 

aset serta omset. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.2. Karakteristik UMKM (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia 

dan Bank Indonesia,  2015) 

Ukuran Usaha Karakteristik 

Usaha mikro 1. Jenis barang/komoditi tidak selalu 

tetap; sewaktu-waktu dapat berganti 

2. Tempat usahanya tidak selalu 

menetas; sewaktu-waktu dapat 

berpindah 

3. Belum melakukan administrasi 

keuangan yang sederhana sekalipun 

4. Tingkat pendidikan rata-rata relatif 

sangat rendah 

5. Umumnya belum akses kepada 

perbankan, namun sebagian sudah 

6. Umumnya tidak mempunyai izin 

usaha atau persyaratan legalitas 

lainnya termasuk NPWP 

Usaha kecil  1. Jenis barang/komoditi yang 

diusahakan umumnya sudah tetap tidak 

gampang berubah 

2. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah 

menetap tidak berpindah-pindah 

3. Pada umumnya sudah melakukan 

administrasi keuangan walau masih 

sederhana 

4. Keuangan perusahaan sudah mulai 

dipisahkan dengan keuangan keluarga 

5. Sudah membuat neraca usaha 

6. Sudah memiliki izin usaha dan 

persyaratan legalitas lainnya termasuk 

NPWP 
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Ukuran Usaha Karakteristik 

7. Sumberdaya manusia(penugsaha) 

memiliki pengalaman dalam 

berwirausaha 

8. Sebagian besar sudah akses ke 

perbankan dalam keperluan modal 

9. Sebagian besar belum dapat membuat 

manajemen usaha dengan baik seperti 

business planning 

Usaha menengah 1. Memiliki manajemen dan organisasi 

yang lebih baik, dengan pembagian 

tugas yang jelas 

2. Telah melakukan manajemen keuangan 

dengan menerapkan sistem akuntansi 

dengan teratur sehingga dengan 

menerapkan sistem akuntansi dengan 

teratur sehingga memudahkan untuk 

auditing dan penilaian atau 

pemeriksaan termasuk oleh perbankan 

3. Telah melakukan aturan atau 

pengelolaan dan organisasi perburuhan 

4. Sudah memiliki akses kepada sumber-

sumber daya manusia yang terlatih dan 

terdidik 

 

 

Target UMKM yang ditetapkan Startup Usahensia adalah se-Jawa Timur 

dengan tidak membatasi bidang bidang UMKM apapun. Semua UMKM se-Jawa 

Timur dapat mengetahui peringkat UMKM mereka dibandingkan dengan UMKM 

lain sesuai bidang UMKMnya. 
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2.2. Lean Canvas 

Menurut Maurya (2012), Lean Canvas memungkinkan suatu pengusaha 

dan startup untuk memvalidasi ide bisnis mereka mengikuti prinsip Lean Startup. 

Lean Canvas merupakan adaptasi dari Business Model Canvas oleh Alexander 

Ostewalder, yang dibuat oleh Ash Maurya dalam semangat Lean Startup (Fast, 

Concise, dan, Effective Startup). Lean Canvas  menjanjikan rencana bisnis yang 

dapat ditindaklanjuti dan berfokus pada pengusaha. Lean Canvas berfokus pada 

masalah, solusi, metrik kunci, dan keunggulan kompetitif. Struktur dari Lean 

Canvas sama dengan Bussiness Model Canvas, namun ada beberapa kolom yang 

dirubah. Struktur dari Lean Canvas dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Lean Canvas (Maurya, 2012) 

Lean Canvas akan digunakan untuk membantu dalam pengidentifikasian 

masalah yang dihadapi UMKM se-Jawa Timur dan akan menjadi acuan dalam 

tahap pembuatan Product Backlog. 
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2.3. Gamification 

Gamification adalah pengimplementasian elemen yang ada pada game dan 

teknik desain game pada konteks yang bukan game. Gamification dapat memotivasi 

orang untuk melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukan menjadi mau untuk terus 

melakukan kegiatan tersebut (Werbach dan Hunter, 2012). 

Pada tahun 2011, Zichermann dan Cunningham menyebutkan beberapa 

elemen game yang diambil untuk diterapkan pada hal yang bukan game tersebut, 

diantaranya:  

1. Points  

Point adalah elemen utama dari seluruh sistem yang digamifikasi. Dengan 

adanya poin ini, kita dapat memonitor kegiatan apa saja yang dilakukan 

oleh pemakai sistem kita. Point juga dapat ditampilkan kepada pemakai 

sistem sehingga pemakai dapat melihat kegiatan yang belum perlu dia 

lakukan.  

Secara umum point terbagi menjadi 5 jenis:  

a. Experience point.  

Experience point (XP) merupakan point yang paling utama. Setiap 

kegiatan yang dilakukan pengguna sistem akan mendapatkan XP. 

XP dapat menjadi tolak ukur pengguna mana yang sering 

berinteraksi dengan sistem.  

b. Redeemable point.  

Redeemable point (RP) berfungsi sebagai alat tukar dalam sistem. 

RP secara umum akan membangun ekonomi virtual dalam sistem. 

Biasanya RP lebih sering dinamai gold, silver, cash, dan lain-lain. 

c. Skill Point.  
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Skill point merupakan point yang dapat dialokasikan untuk 

mendapatkan sebuah kemampuan yang lebih dalam sebuah sistem. 

Misalnya kemampuan untuk menambah jangka waktu untuk 

menyelesaikan sebuah misi.  

d. Reputation Point.  

Reputation Point merupakan point yang dapat diberikan dari seorang 

pengguna sistem ke pengguna lain. Biasanya karma point berupa 

point yang bernilai “baik” dan “buruk”. Point ini dapat membantu 

pengguna untuk mengetahui apakah pengguna lainnya adalah 

pengguna yang baik atau buruk.  

Sistem Point pada tugas akhir ini merupakan elemen yang paling penting, 

dikarenakan akan menjadi landasan utama dalam menentukan 

pemeringkatan tiap UKMM di bidangnya. Setiap UMKM melakukan 

kegiatan seperti memperbaharui Timeline Portofolio mereka, 

menyelesaikan Challenge dan  Quest yang tersedia, mendapatkan Badges, 

melakukan bimbingan pada Experts, maupun mencari partner dalam 

upaya pemenuhan sumber daya akan meningkatkan poin UMKM tersebut. 

2. Leaderboard  

Leaderboard merupakan media untuk menampilkan urutan terbaik dari 

semua aspek interaksi pemain. Biasanya semua pemain diurutkan dari 

yang memiliki nilai terbesar hingga yang paling kecil. Leaderboard juga 

menunjukkan status sosial dalam permainan. Pemain di peringkat atas 

biasanya akan merasa puas dengan pencapaiannya, sedangkan pemain di 

peringkat bawah akan berusaha untuk mengejar nilai peringkat atas. 
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Leaderboard ada sebagai media interaksi sosial yang mengarah kepada 

kompetisi. 

Pada tugas akhir ini, Leaderboard digunakan sebagai referensi kinerja 

bisnis yang baik bagi suatu UMKM di bidangnya. UMKM yang tidak 

memiliki peringkat bagus dapat memanfaatkan Leaderboard untuk 

melihat UMKM yang berada di posisi atas dan melihat indikator kinerja 

bisnis apa saja yang belum dipunyai oleh UMKM mereka, sehingga 

UMKM tersebut dapat segera mencari sumber daya seperti SDM dan 

teknologi yang akan meningkatkan kinerja bisnis mereka. 

3. Badges  

Setiap orang suka mengumpulkan berbagai macam koleksi. Keinginan 

untuk memiliki sesuatu pasti ada dalam diri setiap orang. Biasanya apabila 

koleksi yang dimilikinya belum lengkap, orang akan selalu berusaha 

dengan keras untuk melengkapinya. 

Badges akan diberikan pada UMKM setelah melakukan kegiatan tertentu. 

Contoh kegiatannya adalah telah melakukan pembaharuan Timeline 

Portofolio sebanyak 50 kali, telah menjadi peringkat 1 di Leaderboard, 

dan lain-lain. Badges bertujuan untuk membertikan motivasi pada UMKM 

agar terus menggunakan sistem ini. 

4. Challenge and Quest.  

Terkadang beberapa pengguna sistem tidak tahu apa tujuan dari 

menggunakan sebuah sistem. Challenge and Quest memberikan arahan 

apa yang harus dilakukan pengguna sistem atau pemain. Dengan adanya 
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challange and quest ini, pengguna sistem akan terus tetap menggunakan 

sistem dan tujuan fundamental dari sistem ini tercapai. 

Penerapan Challenge and Quest dalam tugas akhir ini adalah untuk 

memotivasi UMKM dalam meningkatkan kinerja bisnis mereka. Contoh 

Challenge and Quest adalah melakukan bimbingan pada Expert, mencari 

partner untuk mencari sumber daya manusia maupun bahan baku.  

5. Onboarding  

Onboarding merupakan langkah yang diambil untuk memperkenalkan 

sistem kepada pengguna baru. Saat-saat pertama untuk pengguna baru 

dalam menggunakan sebuah sistem atau memainkan sebuah permainan 

adalah saat yang sangat penting untuk meyakinkan pengguna baru tersebut 

bahwa sistem yang ditawarkan menarik dan manfaat penggunaan untuk 

jangka panjang, sehingga pengguna baru tersebut memiliki keinginan yang 

kuat untuk terus menggunakan sistem tersebut. 

6. Social Engagement Loop  

Sebuah motivasi akan membawa pengguna untuk melakukan sebuah 

kegiatan, kemudian pengguna menyelesaikan kegiatan tersebut, dan 

pengguna akan dihadapkan dengan hasil kerjanya yang tampak atau hadiah 

yang diberikan, kemudian akan membangkitkan kembali motivasi untuk 

mengulangnya. Ilustrasi konsep ini dapat dilihat pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Social Engagement Loop (Zichermann dan Cunningham, 2011) 
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Salah satu contoh penerapan metode Gamification adalah GO-POINT 

pada Startup GO-JEK. Sistem GO-POINTS berkerja saat pengguna GO-JEK 

menggunakan saldo GO-PAY. Dari setiap transaksi yang berhasil, GO-JEK akan 

memberikan token pada pengguna untuk diundi dan mendapatkan poin. Poin 

tersebut dapat ditukar dengan diskon atau voucer. Pada GO-JEK terdapat juga 

elemen Leaderboard yang memotivasi pengguna untuk mendapatkan poin 

sebanyak mungkin agar berada di puncak klasemen. Seluruh upaya yang dilakukan 

GO-JEK terebut adalah untuk memotivasi pengguna agar lebih sering 

menggunakan GO-POINTS, pengguna yang sebelumnya bertransaksi dengan tunai 

menjadi lebih termotivasi untuk menggunakan jasa dompen online GO-PAY pada 

GO-JEK. Tampilan GO-POINTS dapat dilihat pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Sistem GO-POINTS pada Startup GO-JEK (GO-JEK, 2017) 

Pada tugas akhir ini, beberapa elemen dalam metode Gamification akan 

digunakan untuk landasan dalam pemberian peringkat UMKM. Peringkat tersebut 

akan menunjukkan posisi tiap UMKM sehingga tiap UMKM dapat mengetahui 

bagian mana yang kurang jika dibandingkan UMKM lain. Metode Gamification 

juga akan diterapkan untuk meningkatkan motivasi UMKM dalam menggunakan 

sistem ini dan meningkatkan kinerja bisnis mereka. 
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2.4. Crowdsourcing 

Menurut Whitla (2009), crowdsourcing merupakan suatu metode baru 

yang mereferensi dari kegiatan outsourcing yang dilakukan oleh perusahaan ke 

suatu komunitas atau perkumpulan online dimana perusahaan menawarkan suatu 

hadiah kepada komunitas tersebut bila berhasil menyelesaikan beberapa tugas yang 

ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan Crowdsourcing dikarenakan 

komunitas bisa melakukan tugas-tugas dengan lingkup yang luas dan tugas-tugas 

tersebut dapat terselesaikan dengan cepat daripada dikerjakan oleh orang 

perusahaan sendiri. Alasan lain dari dilakukannya crowdsourcing adalah bisa 

mendapatkan akses ke komunitas yang sangat besar dengan potensial dan skill yang 

sangat beragam dan mau untuk melakukan tugas yang diberikan dengan waktu yang 

sudah ditentukan dan terkadang meringankan beban dari pelaksana crowdsourcing 

tersebut.  

Proses Crowdsourcing berawal dari suatu perusahaan yang memberikan 

beberapa tugas kepada suatu komunitas. Hal itu bertujuan agar tugas-tugas 

perusahaan tersebut dapat terselesaikan dengan cepat daripada dikerjakan oleh 

perusahaan itu sendiri. Pemberian tugas kepada suatu komunitas dapat berupa 

penawaran secara terbuka kepada komunitas apakah tertarik untuk mengerjakan 

tugas tersebut atau tugas tersebut secara langsung diberikan kepada komunitas yang 

mempunyai keahlian. Kedua hal tersebut juga dapat dikombinasikan menjadi satu. 

Setelah pengerjaan tugas dari komunitas terselesaikan, tugas tersebut akan 

dikirimkan kepada perusahaan dan akan dilihat apakah telah sesuai dengan yang 

diinginkan perusahaan. Jika tugas tersebut telah sesuai dengan apa yang diinginkan 
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perusahaan, maka perusahaan akan memberikan pembayaran atau hadiah kepada 

komunitas tersebut. Ilustrasi proses Crowdsourcing dapat dilihat pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Proses Crowdsourcing (Whitla, 2009)  

Sedangkan kekurangan dari Crowdsourcing adalah terkadang kerumunan 

dapat mengembalikan sejumlah besar suara yang mungkin memiliki sedikit 

relevansi. Yang dimaksud tidak relevansi adalah tidak selalu hasil Crowdsourcing 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. 

Salah satu contoh penerapan konsep Crowdsourcing adalah pada Startup 

GO-JEK. GO-JEK tidak memiliki armada sendiri, melainkan memanfaatkan 

sumber daya atau kapabilitias yang dimiliki pengemudi ojek yang menjadi 

pengguna pada aplikasi GO-JEK untuk melayani pelanggan mereka. GO-JEK 

berperan menjadi perantara antara kedua sumber daya tersebut melalui aplikasinya. 

GO-JEK akan terus berjalan apabila terdapat basis pengguna aplikasi yang berlaku 

sebagai pengemudi ojek dan sebaliknya yaitu pelanggan. Penggunaan konsep 

Crowdsoursing tersebut merupakan salah satu kunci kesuksesan GO-JEK karena 
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GO-JEK tidak memerlukan aset berupa armada kendaraan bermotor sendiri 

sehingga fixed cost dan modal mereka relatif lebih rendah. 

Crowdsourcing yang ada pada startup Usahanesia terdapat pada 

pemberian tugas pada UMKM untuk membagikan kinerja bisnisnya melalui 

Timeline Portofolio. Informasi pada Timeline Portofolio ini akan digunakan untuk 

pembuatan sistem pemeringkatan, sehingga dari hasil pemeringkatan tersebut dapat 

menjadi referensi bagi UMKM untuk mengetahui bagian dari kinerja bisnis 

manakah yang perlu dikembangkan atau masih kurang seperti produktivitas, 

sumber daya manusia, bahan baku, maupun teknologi.  

Dari sisi Usahanesia, Crowdsourcing yang dilakukan akan memberikan 

informasi mengenai kinerja bisnis UMKM yang perlu dikembangkan dan akan 

digunakan untuk memberikan wawasan baru serta ide yang mendukung 

pengembangan produk, proses, atau inovasi pelayanan UMKM seperti 

pembimbingan oleh ekspertis, pemenuhan sumber daya bahan baku dan manusia. 

2.5. Agile Development 

Menurut Appelo (2011) pengembangan perangkat lunak agile merupakan 

pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berasal dari tahun 1990an. 

Pendekatan tersebut adalah respon terhadap metode pengembangan birokrasi dan 

ad-hoc yang tidak dapat menyampaikan produk software secara konsisten. 

Pengembangan perangkat lunak agile, dengan nilai dan prinsip yang tersampai di 

Agile Manifesto, memiliki fokus terhadap orang dan tim, frekuensi penyampaian 

rilis yang tinggi, kolaborasi pelanggan yang tinggi dan merespon perubahan dengan 

minimalnya rencana awal. Nilai dan prinsip agile telah diimplementasikan melalui 

beberapa metode variasi, seperti Scrum dan Extreme Programming. 
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Metode pengembangan perangkat lunak Agile Development sangat tepat 

untuk diterapkan dalam pengembangan aplikasi startup Usahanesia tepatnya untuk 

sistem pemeringkatan kinerja UMKM, karena dalam tahap pengembangannya akan 

berfokus pada klien usahanesia yaitu UMKM. Dikarenakan berfokus pada klien 

Usahanesia, maka kebutuhan perangkat lunak sulit untuk diprediksi dari awal dan 

selalu akan berubah seiring berjalannya pengembangan aplikasi. 

2.6. Metode Scrum 

Menurut Schwaber dan Sutherland (2017) scrum merupakan sebuah 

kerangka kerja dimana orang-orang dapat menyelesaikan permasalahan kompleks 

yang senantiasa berubah, dimana pada saat bersamaan menghasilkan produk 

dengan nilai yang setinggi mungkin secara kreatif dan produktif. 

Scrum didasari oleh teori kontrol proses empiris, atau dengan kata lain, 

empirisme. Empirisme menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman 

dan pembuatan keputusan didasari oleh pengetahuan yang telah dimiliki hingga saat 

ini. Scrum menggunakan pendekatan berkala (iterative) dan bertahap (incremental) 

untuk meningkatkan prediktabilitas dan mengendalikan resiko. Gambar 2.5 

menunjukkan tahapan-tahapan Scrum. 

 

Gambar 2.5. Metode Scrum (Schwaber dan Sutherland, 2017) 
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Menurut Schwaber dan Sutherland (2017) Scrum memliki 4 acara yang 

harus dijalankan diantaranya: 

1. Sprint planning 

Sebelum melakukan sprint planning, ada yang namanya product backlog, 

yang dimana product backlog adalah membuat list prioritas pekerjaan. 

Pekerjaan yang akan dilaksanakan di dalam sprint direncanakan pada saat 

sprint planning. Pada saat sprint planning harus dapat menjawab 

pertanyaan tentang goal dari sprint, apa yang dapat dihantarkan di dalam 

inkremen sebagai hasil dari sprint, apa yang perlu dilakukan untuk 

menghantarkan inkremen tersebut. Setelah sprint planning terdapat sprint 

backlog yang merupakan sekumpulan item product backlog yang telah 

dipilih untuk dikerjakan di sprint yang juga terdapat rencana untuk 

mengembangkan potongan tambahan produk. Sprint backlog adalah 

fungsionalitas apa yang akan tersedia di inkremen selanjutnya dan 

pekerjaan yang dikerjakan untuk menghantarkan fungsionalitas tersebut 

menjadi potongan tambahan produk yang “Selesai”. 

2. Daily scrum 

Daily scrum adalah kegiatan dengan batasan waktu maksimal selama 15 

menit, dengan posisi standing meeting. Daily scrum dilakukan untuk 

mensinkronisasikan pekerjaan dan membuat perencanaan untuk 24 jam ke 

depan. Hal ini dilakukan dengan meninjau pekerjaan semenjak acara daily 

scrum terakhir dan memperkirakan pekerjaan yang dapat dilakukan 

sebelum melakukan daily scrum berikutnya. Daily scrum dilaksanakan 

pada waktu dan tempat yang sama setiap hari untuk mengurangi 
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kompleksitas. Pada saat pertemuan ada beberapa pertanyaan yang perlu 

dijawab diantaranya apa yang sudah dilakukan kemarin, apa yang akan 

dilakukan hari ini, apa yang menghambat untuk menyelesaikan goal yang 

sudah ditentukan. 

3. Sprint review 

Sprint Review diadakan di akhir sprint untuk meninjau inkremen dan 

merubah product backlog bila diperlukan. Pada saat Sprint Review, Tim 

Scrum dan stakeholder berkolaborasi untuk membahas apa yang telah 

dikerjakan dalam sprint yang baru usai. Berdasarkan hasil tersebut tersebut 

dan semua perubahan product backlog pada saat sprint, para hadirin 

berkolaborasi menentukan apa yang dapat dikerjakan di sprint berikutnya, 

untuk mengoptimalisasi nilai produk. Pertemuan ini bersifat informal, 

bukan merupakan status meeting, dan presentasi dari inkremen diharapkan 

dapat mengumpulkan masukan dan menumbuhkan semangat kolaborasi. 

4. Sprint retrospective 

Sprint retrospective adalah sebuah kesempatan bagi tim scrum untuk 

meninjau dirinya sendiri dan membuat perencanaan mengenai peningkatan 

yang akan dilakukan di Sprint berikutnya. Tujuan dari sprint retrospective 

adalah meninjau bagaimana sprint yang telah selesai berlangsung, 

termasuk hal-hal yang berkaitan dengan orang-orangnya, hubungan antara 

orang-orang, proses, dan perangkat kerja, mengidentifikasi dan 

mengurutkan hal-hal utama yang berjalan baik, dan hal-hal yang 

berpotensi untuk ditingkatkan, membuat rencana implementasi, dengan 

tujuan peningkatan cara-cara kerja tim scrum. 
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Menurut International Scrum Institute (2018) Scrum Product Backlog 

memerlukan estimasi waktu agar Scrum Product Owner dapat memprioritaskan 

daftar Product Backlog dan memperkirakan jadwal peluncuran aplikasinya. Dalam 

penulisan estimasi waktu pada Product Backlog tidak terdapat aturan yang pasti. 

Penulisan estimasi waktu yang sering digunakan adalah numeric sizing ( 1 sampai 

10 ), ukuran t-shirt ( XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL ) atau urutan Fibonacci ( 1, 2, 

3, 5, 8, 13, 21, 34 ).   

Menurut International Scrum Institute (2018) jumlah iterasi dalam 

pengembangan aplikasi akan dibuat selama proses perencanaan rilis aplikasi. 

Perencanaan rilis aplikasi harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: 

1. Prioritas dan estimasi Scrum Product Backlog. 

2. Perkiran kecepatan pengerjaan Scrum Team. 

3. Kondisi kepuasan ( tujuan untuk jadwal, ruang lingkup, sumber daya ). 

Penentuan jumlah iterasi juga dilihat dari tipe pengerjaan proyeknya, 

terdapat dua tipe pengerjaan proyek, yaitu: 

1. Release Plan for a feature-driven project 

Rumus penentuan iterasi Release Plan for a feature-driven project adalah 

dengan membagi jumlah estimasi tingkat kesulitan dengan kecepatan 

mengerjakan Scrum Team ( poin estimasi ). 

2. Release Plan for a date-driven project 

Rumus penentuan iterasi Release Plan for a date driven project adalah 

dengan mengkalikan  kecepatan mengerjakan Scrum Team ( poin estimasi 

) dengan durasi maksimal pengerjaan tiap sprint. 
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Alasan metode scrum digunakan oleh penulis dalam pengembangan sistem 

pemeringkat kinerja UMKM adalah karena fungsi fungsi pada sistem yang berfokus 

pada permintaan user sehingga akan sering terjadi perubahan secara berkala pada 

fungsi fungsi sistem. Berbeda dengan metode waterfall yang terbagi dalam 

beberapa fase proyek yaitu Requirement Analysis, Design, Development, Test, dan 

Release yang membuat pengembang aplikasi untuk tidak secara fleksibel merubah 

fungsi fungsinya. Fungsi yang terdapat pada sistem harus dirumuskan  seluruhnya 

pada fase proyek Requirement Analysis  terlebih dahulu baru dapat melanjutkan ke 

fase selanjutnya.  

2.7. Trello 

Trello merupakan aplikasi manajemen proyek berbasis web yang dibuat 

oleh Fog Creek Software pada tahun 2011. Trello diluncurkan pertama kali pada 

event TechCrunch oleh pendiri Fog Creek, Joel Spolsky. Pada 9 Januari 2017, 

Attlasan mengumumkan telah mengakuisisi Trello dengan harga $425 juta. 

Sekarang perusahan tersebut berlokasi di kota New York (Atlassian Corporation 

Plc, 2018). 

Trello akan digunakan pada tahap Daily Scrum untuk mempermudah 

koordinasi tim dalam mengerjakan fungsi fungsi yang ada, dikarenakan terdapat 3 

kolom berbeda yang menunjukkan progress dari tiap fungsi. Kolom dari Trello 

dapat dilihat pada tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Kolom Trello 

To Do In Progress Done 

Fungsi 4 Fungsi 2 Fungsi 1 

Fungsi 5 Fungsi 3  
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To Do In Progress Done 

Fungsi 6   

 

Kolom Trello tersebut berisi fungsi atau tugas dari proyek yang 

dikembangkan. Daftar fungsi atau tugas yang belum dikerjakan akan diletakkan 

pada kolom To Do. Fungsi atau tugas yang sedang dikerjakan akan diletakkan pada 

kolom In Progress, jika telah selesai akan diletakkan pada kolom Done. 

2.8. Produktivitas Kinerja 

Menurut Herjanto (2008), Pembuatan barang atau jasa merupakan suatu 

proses transformasi dari sumber daya menjadi barang atau jasa. Produktivitas 

menjadi ukuran utama yang digunakan untuk mengetahui kinerja dari suatu 

kegiatan operasi karena merupakan ukuran bagaimana baiknya suatu sumber daya 

diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Secara umum, produktivitias dinyatakan sebagai rasio antara keluaran 

terhadap masukan, atau rasio hasil yang diperoleh terhadap sumber daya yang 

dipakai. Bentuk persamaan dituliskan sebagai berikut: 

Produktivitas =          =   

 

Bila dalam rasio tersebut masukan yang dipakai untuk menghasilkan 

keluaran dihitung seluruhnya, disebut sebagai produktivitas total, tetapi bila yang 

dihitung sebagai masukan hanya komponen tertentu saja, maka disebut sebagai 

produktivitas parsial. 

 Produktivitas Total =  

 

Produktivitas Parsial ( misalnya tenaga kerja ) =  
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BAB III  

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini 

adalah dengan menggunakan metode Scrum. Gambaran tentang metode Scrum 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Metode Penelitian  

3.1. Tahap Awal 

Pada tahap awal ini terdiri dari beberapa proses yaitu mengidentifikasi 

masalah dan product backlog. Penjelasan proses tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut:

 

Identifikasi 

Masalah 

Product 

Backlog 
Sprint 

Planning 

Sprint 

Backlog 

Sprint 

Review 

Sprint 

Retrospective 

Product: 

1. Sistem 

Pemering-

katan 

Kinerja 

UMKM 

2. Laporan 

Tugas 

Akhir 

 

Iterasi 

Daily 

 Scrum 

Melakukan Coding 

Tahap Awal Tahap Pengembangan Tahap Akhir 

Gamification and 

Crowdsourcing 
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3.1.1. Mengidentifikasi Masalah 

Tahap ini adalah mengidentifikasikan masalah yang ada dengan beberapa 

pihak yang terkait dengan cara melakukan studi literatur, wawancara, dan 

penyebaran kuisioner. Pihak yang dimaksud tersebut adalah product owner, scrum 

master, stakeholder, dan scrum team. Pihak tersebut yaitu : 

1. Product Owner adalah pihak Dewan Direksi Usahanesia. 

2. Scrum Master adalah Chief Technology Officer (CTO) Usahanesia.  

3. Stakeholder adalah beberapa orang atau organisasi pemegang kepentingan 

yaitu Usahanesia, UMKM, Development Team, dan para ahli. 

4. Scrum Team adalah IT Development Usahanesia. 

Adapun studi literatur yang dipelajari berupa jurnal yang berkaitan tentang 

UMKM serta Lean Canvas Usahanesia. Lean Canvas Usahanesia dapat 

digambarkan seperti gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. Lean Canvas Usahanesia 
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Hasil dari masalah yang diidentifikasi ini nantinya akan diolah kembali di 

tahap product backlog. Berdasarkan hasil identifikasi dan Lean Canvas Usahanesia 

terdapat  masalah dan alternatif solusi dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Masalah dan alternatif solusi 

Masalah Alternatif Solusi 

Keterbatasan akses informasi bisnis 

yang relevan dalam hal kinerja UMKM 

pesaing. 

Membuat sistem pemeringkatan 

kinerja UMKM dengan metode 

gamification berdasarkan 

produktivitas, SDM, dan teknologi dari 

tiap UMKM menggunakan konsep 

crowdsourcing. 

 

a) Analisis Kebutuhan Fungsi 

Sebelum membuat produk backlog hal yang harus dilakukan terlebih 

dahulu adalah melakukan analisis kebutuhan fungsi agar pengembang dapat 

mengetahui fitur dan fungsi apa saja yang harus dibuat untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna. Hasil dari analisis kebutuhan fungsi dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Analisis Kebutuhan Fungsi 

Pengguna  Kebutuhan Fungsi 

UMKM 

1. Pendaftaran UMKM 

2. Login UMKM 

3. Melihat data UMKM 

4. Merubah data UMKM 

5. Menambahkan timeline 

portofolio kinerja bisnis 

6. Mengklaim badges 
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Pengguna  Kebutuhan Fungsi 

7. Mengklaim challenge 

8. Melihat detail poin 

9. Melihat peringkat 

10. Melihat detail UMKM lain 

11. Mengikuti UMKM lain 

12. Melihat status verifikasi akun 

13. Melihat Porfotolio Kinerja 

UMKM 

Admin (Petugas Usahanesia) 

1. Login Admin 

2. Mengelola data posisi sdm 

3. Mengelola data bagdes 

4. Mengelola data challenge 

5. Melihat UMKM Aktif 

Pimpinan Usahanesia 

1. Melihat Dashboard 

Usahanesia 

2. Melihat Ranking UMKM 

3. Melihat Portofolio Kinerja 

UMKM 

 

b) Kesepakatan Penilaian 

Berdasarkan wawancara serta diskusi kepada product owner, 

menghasilkan beberapa kesepakatan tentang penilaian kinerja UMKM, daftar 

challenge dan badges serta poin yang didapatkan oleh UMKM yang akan 

diimplementasikan pada aplikasi ini. Rincian tentang indikator kinerja UMKM 

dapat dilihat pada tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 Indikator Kinerja UMKM 

No Kategori Kinerja Indikator Penilaian Penilaian Poin 

1 Produktivitas Omset UMKM 

setiap bulan. 

Peningkatan Omset 

UMKM setiap bulan 

akan dikonversi 

menjadi presentase dan 

angka peningkatan 

omset akan dikali 

dengan poin yang telah 

disepakati pada 

indikator penilaian 

30 

2 Sumber Daya 

Manusia 

- Pelatihan kepada 

UMKM 

- Pendidikan tiap 

individu 

Setiap Pelatihan 

kepada seluruh 

karyawan UMKM 

maupun pendidikan 

tiap Individu akan 

diberikan poin 

7 

3 Teknologi - Komputer 

- Toko Online 

- Ponsel/tablet 

- Internet 

Setiap Teknologi 

terbaru yang diterapkan 

oleh suatu UMKM 

akan mendapatkan poin 

5 

 

Daftar badges yang akan diimplementasikan kepada aplikasi ini telah 

didiskusikan dan disepakati oleh product owner. Pertimbangan adanya badges dan 

pemberian poin mengacu kepada konsep gamification yaitu untuk dengan 

menyelesaikan persayaratan klaim badges dan mengoleksinya.juga didasarkan 

pada fitur fitur yang ada di aplikasi dan dapat di tamabah tiap musimnya. Daftar 

badges dapat dilihat pada tabel 3.4. 
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Tabel 3.4. Daftar Badges 

No Badges Deskripsi Poin Keterangan 

1 New Businessman 

Memposting Timeline 

Portofolio untuk 

Pertama Kalinya. 

1 

Pemberian 1 poin 

untuk memotivasi 

UMKM yang baru 

mendaftar 

2 
Advance 

Businessman 

Telah memposting 

300 Timeline 

Portofolio.  

5 

Pemberian 3 poin 

untuk mengapresiasi 

loyalitas UMKM 

3 
Friendly 

Businessman 

Berteman dengan 20 

Orang. 
3 

Pemberian poin 

dilakukan kepada 

UMKM yang 

mengikuti UMKM 

lain untuk melihat 

timeline porotofolio 

UMKM lain. 

4 Leader!! 
Berhasil menjadi 

peringkat 5 besar. 
8 

Apresiasi tinggi 

diberikan kepada 

UMKM yang telah 

mengoleksi poin 

sebanyak mungkin 

sehingga mendapat 

peringkat 5 besar 

5 Develop Business 

Melakukan 

Bimbingan kepada 

ahli sebanyak 3 kali 

3 

Pemberian poin 

kepada UMKM yang 

melakukan 

bimbingan ahli 

dilakukan agar 

UMKM mau 

meningkatkan 

kinerjanya. 
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Daftar challenge yang akan diimplementasikan kepada aplikasi ini telah 

didiskusikan dan disepakati oleh product owner. Pertimbangan adanya challenge 

dan pemberian poin mengacu kepada konsep gamification yaitu untuk memberikan 

arahan penggunaan aplikasi kepada UMKM sehingga UMKM mau menyelesaikan 

persayaratan klaim challenge dan mendapatkan poin. Daftar challenge dapat dilihat 

pada tabel 3.5. 

Tabel 3.5. Daftar Challenge 

No Challenge Deskripsi Poin Keterangan 

1 
Share 

Produktivitias 

Share Produktivitas 

Bulan ini 
3 

Adanya challenge ini 

adalah untuk 

memotivasi UMKM 

untuk terus 

mempublikasikan 

kinerja bisnisnya 

mengenai 

produktivitas 

2 Warm Up Post 

Memposting 5 

Timeline Portofolio 

Bulan ini 

1 

Challenge ini 

bertujuan untuk 

memberikan arahan 

kepada UMKM untuk 

menambahkan 

timeline porotofolio. 

3 Post Timelines 

Memposting 25 

Timeline Portofolio 

Bulan ini 

3 

Challenge ini berguna 

untuk mengapresiasi 

UMKM yang telah 

menambahkan 

timelien portofolio 
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No Challenge Deskripsi Poin Keterangan 

secara teratur tiap 

bulan 

5 Have a Friend 

Berteman dengan 

UMKM lain bulan 

ini 

1 

Challenge ini 

bertujuan untuk 

memberikan arahan 

kepada UMKM untuk 

berteman dengan 

UMKM lain. 

4 Transaction 
Bertransaksi Bulan 

ini 
1 

Challenge ini 

bertujuan untuk 

memberikan arahan 

kepada UMKM untuk 

bertransaski bahan 

baku kepada UMKM 

lain. 

6 Business Up 

Melakukan 

Bimbingan Kepada 

Ahli bulan ini 

3 

Challenge ini 

bertujuan untuk 

memberikan arahan 

kepada UMKM untuk 

melakukan 

pembimbingan pada 

ahli. 

 

Selain itu terdapat poin untuk keaktifan UMKM dalam menambahakan 

timeline portofolio-nya dan poin untuk UMKM yang mencari sumber dayanya 

melalui timeline portofolio. Jumlah poin keaktifkan tersebut adalah 1 setiap 

UMKM menambahkan timeline portofolio-nya sedangkan untuk UMKM yang 

mencari sumber daya manusia melalui pembinaan mendapat poin 10. Tujuan dari 



33 

 

poin keaktifkan adalah untuk mengapresiasi segala kegiatan UMKM dalam aplikasi 

ini. 

Adapun kesepakatan tentang tolak ukur kinerja UMKM tiap kategori yang 

telah disepakati dengan product owner. Kategori tersebut adalah produktivitas, 

sdm, dan teknologi. Tolak ukur kinerja UMKM tersebut menunjukkan kondisi 

tentang kinerja UMKM tiap kategori tersebut. Terdapat beberapa indikiator yang 

menjadi landasan bahwa kinerja UMKM termasuk baik, buruk ataupun cukup. 

Daftar tolak ukur kinerja UMKM tiap kategori dapat dilihat pada tabel 3.6. 

Tabel 3.6. Daftar Tolak Ukur Kinerja UMKM Berdasarkan Kategori 

No Kategori Indikator Tolak Ukur Nilai 

1 Produktivitas Omset Presentase Kenaikan  sebesar  <= 

10% 

Buruk 

Presentase Kenaikan sebesar 11%   

sampai 40% 

Cukup 

Presentase Kenaikan sebesar  

Lebih dari 41% 

Baik 

2 SDM Produktivitas 

SDM 

Presentase Kenaikan  sebesar  <= 

10% 

Buruk 

Presentase Kenaikan sebesar 11%   

sampai 40% 

Cukup 

Presentase Kenaikan sebesar  

Lebih dari 41% 

Baik 

3 Teknologi Produktivitas 

Teknologi 

Presentase Kenaikan  sebesar  <= 

10% 

Buruk 

Presentase Kenaikan sebesar 11%   

sampai 40% 

Cukup 

Presentase Kenaikan sebesar  

Lebih dari 41% 

Baik 
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Setelah kinerja UMKM tiap kategori diukur berdasarkan tolak ukur kinerja 

UMKM dan menghasilkan nilai yang berbeda-beda, maka tiap kategori akan diberi 

bobot berdasarkan nilai. Pembototan tersebut akan menjadi acuan untuk penilaian 

nilai akhir kinerja UMKM tersebut tiap musimnya. Daftar pembobotan untuk 

penilaian kondisi  akhir kinerja UMKM tiap musim dapat dilihat pada tabel 3.7. 

Tabel 3.7. Daftar Pembototan untuk Nilai kinerja UMKM 

No Kategori Nilai Bobot 

1 

Produktivitas 

Buruk 3 

2 Cukup 5 

3 Baik 7 

4 

SDM 

Buruk 1 

5 Cukup 3 

6 Baik 5 

7 

Teknologi 

Buruk 1 

8 Cukup 3 

9 Baik 5 

 

Setelah pemberian bobot, selanjutnya akan dilakukan penilaian untuk nilai 

akhir kinerja UMKM tiap musimnya. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara 

mengklasifikasikan jumlah bobot tiap kategori. Berikut adalah klasifikasi untuk 

penilaian akhir kinerja UMKM dapat dilihat pada tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Klasifikasi Penilaian Akhir Kinerja UMKM 

No Total Bobot Bobot Poin 

1 3 – 7 Buruk 10 

2 8 – 11 Cukup 25 

3 12 – 17 Baik 50 
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3.1.2. Product Backlog 

Tahap Product Backlog adalah membuat list user story dan memberikan 

prioritas terhadap terhadap story user terhadap sistem dari produk yang akan 

dikerjak6an. Product Backlog yang dibuat berasal dari identifikasi masalah yang 

telah dirumuskan sebelumnya. 

Estimasi adalah tingkat kesulitan dari setiap story yang ada. Estimasi 

menggunakan angka fibonaci, contoh: 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Total estimasi 

(tingkat kesulitan) nantinya akan menjadi pertimbangan product owner untuk 

menentukan berapa kali akan melakukan iterasi. 

Studi kasus pembuatan sitem pemeringkatan kinerja UMKM pada startup 

Usahanesia, salah satu prioritas terhadap story user yang akan dikerjakan adalah 

membuat Timeline Portofolio terlebih dahulu yang akan menjadi tempat para 

UMKM untuk menunjukkan proses bisnis dan peningkatan bisnisnya. Setelah itu 

baru akan digunakan metode gamification untuk memberi peringkat dari tiap 

UMKM yang berdasarkan pada isi Timeline Portofolio mereka. Setiap story 

tersebut dapat dilihat pada tabel 3.9. 

Tabel 3.9. Product Backlog 

ID Story 

Estimasi 

(tingkat 

kesulitan) 

Prioritas Keterangan 

1 

Membuat interface 

pendaftaran UMKM 

untuk menambah data 

UMKM yang baru 

mendaftar 

1 1  
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ID Story 

Estimasi 

(tingkat 

kesulitan) 

Prioritas Keterangan 

2 

Membuat sistem login 

dengan Google untuk 

UMKM 

1 2  

3 
UMKM dapat melihat 

data UMKM 
1 3  

4 
UMKM dapat 

merubah data UMKM 
1 4  

5 

Membuat fitur 

Timeline Portofolio 

berdasarkan kinerja 

UMKM. 

3 5 

Timeline Portofolio 

adalah portofolio 

UMKM yang 

diperbaharui secara 

berkala. Pada timeline 

portofolio akan 

diimplementasikan 

konsep crowdsourcing. 

6 

Membuat sistem 

Badges yang dapat 

dikoleksi oleh UMKM 

1 6  

7 

Membuat sistem 

Challenge atau Quest 

untuk memberikan 

arahan pengguna 

sistem  

1 7  

8 

Membuat sistem poin 

untuk UMKM yang 

akan menjadi dasar 

Pemeringkatan tiap 

UMKM. 

3 8 

Sistem poin dan 

peringkat akan 

mengimplementasikan 

metode gamification. 

Poin yang didapat 

UMKM akan 
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ID Story 

Estimasi 

(tingkat 

kesulitan) 

Prioritas Keterangan 

berdasarkan pada 

challenge, badges, serta 

penilaian terhadap 

kinerja bisnisnya. 

9 

UMKM dapat melihat 

detail poin yang 

diperoleh UMKM 

1 9  

10 

UMKM dapat melihat 

data detail UMKM 

lain  

1 15  

11 

UMKM dapat melihat 

Portofolio Kinerja 

UMKM 

1 18  

12 

UMKM dapat 

mengikuti UMKM 

lain 

1 16  

13 

Membuat Cek 

Verifikasi Data 

UMKM 

1 17  

14 
Membuat sistem login 

untuk admin 
1 10  

15 
Mengelola data posisi 

sdm 
1 11  

16 
Mengelola data 

badges 
1 12  

17 
Mengelola data 

challenge 
1 13  
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ID Story 

Estimasi 

(tingkat 

kesulitan) 

Prioritas Keterangan 

18 

Melihat UMKM aktif 

yang terdaftar pada 

aplikasi Usahensia 

1 14  

19 
Melihat Dashboard 

usahanesia 
1 19  

Jumlah 23   

 

Pada tahap Product Backlog ditentukan pula kesepakatan awal dengan 

Product Owner Usahanesia terkait pengembangan sistem, berikut adalah 

kesepakatan awal terkain pengembagngan sistem pemeringkatan kinerja UMKM: 

1. Berdasarkan pandangan Release plan for a feature- driven project dapat 

ditentukan bahwa kecepatan Scrum Team dalam menyelesaikan 1 kali 

iterasi berjumlah 6 poin estimasi. 

2. Jumlah Iterasi berjumlah 2 kali. Iterasi pertama adalah mengerjakan 

seluruh fungsi-fungsi yang ada pada sistem pemeringkatan kinerja UMKM 

dengan metode gamification  dan membuat tampilan awal, sedangkan 

iterasi kedua adalah memperaiki tampilan dan memperbaiki dari hasil 

review dengan product owner. 

3. Durasi waktu 1 kali iterasi adalah 4 minggu. 

3.2. Tahap Pengembangan 

Pada tahap awal ini terdiri dari beberapa proses yaitu Sprint Planning, 

Sprint Backlog, melakukan coding dan Daily Scrum. Penjelasan proses tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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3.2.1. Sprint Planning 

Pada tahapan ini akan dilakukan meeting dengan product owner untuk 

menentukan sprint goal dan fungsi dari setiap story pada product backlog. 

Ditentukan pula jumlah iterasi dalam pengerjaan aplikasi. Jumlah iterasi pada studi 

kasus ini yang akan dilakukan adalah sebanyak 2 iterasi yang telah ditentukan oleh 

product owner. Penjelasan 2 iterasi dijabarkan sebagai berikut: 

a) Sprint Planning Iterasi Pertama 

Sprint planning pada iterasi pertama memiliki sprint goal sistem 

pemeringkatan kinerja UMKM berbasis web dengan metode gamification dan 

membuat tampilan sketsa awal. 

b) Sprint Planning Iterasi Kedua 

Pada sprint planning iterasi kedua ini yang akan dikerjakan adalah hal 

yang sama dari sprint planning iterasi pertama, dengan perbedaannya adalah 

memperbaiki tampilan dan memperbaiki dari hasil review dengan product owner. 

3.2.2. Sprint Backlog 

Sprint backlog terdapat fungsi dari setiap story yang telah didapat di 

product backlog dan sprint goal. Item pada sprint backlog ditentukan oleh product 

owner dan tim developer. Product owner dan tim developer mendiskusikan 

sekiranya fungsi dan goal dari setiap story yang telah dibuat pada product backlog. 

Laporan dari sprint backlog dapat dilihat pada tabel 3.10. 

Tabel 3.10. Sprint Backlog 

Story Fungsi Goal 

Membuat interface 

pendaftaran UMKM untuk 

Menyimpan data UMKM 

secara umum 

Dapat menyimpan data 

UMKM secara umum 
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Story Fungsi Goal 

menambah data UMKM 

yang baru mendaftar 

Membuat sistem login 

dengan Google untuk 

UMKM 

Menggunakan API Google 

untuk mengambil data 

UMKM yang ada di Google  

Mempermudah UKM 

untuk menggunakan 

aplikasi Usahanesia 

UMKM dapat melihat data 

UMKM 

Menampilkan tampilan data 

UMKM meliputi profil, data 

sumber daya manusia, dan 

data validasi UMKM 

Dapat menampilkan 

data UMKM meliputi 

profil, data sumber daya 

manusia, dan data 

validasi UMKM 

UMKM dapat merubah 

data UMKM 
Merubah data UMKM 

Dapat merubah data 

UMKM 

Membuat fitur Timeline 

Portofolio berdasarkan 

kinerja UMKM 

Menambah data UMKM 

pada timeline portofolio 

yang berkaitan dengan 

kegiatan bisnisnya. 

Dapat menambah data 

UMKM pada timeline 

portofolio yang 

berkaitan dengan 

kegiatan bisnisnya dan 

mengimplementasikan 

konsep crowdsourcing 

Membuat sistem Badges 

yang dapat dikoleksi oleh 

UMKM 

Membuat sistem Badges 

untuk UMKM setelah 

melakukan kegiatan tertentu 

Dapat menampilkan 

Badges untuk UMKM 

yang telah melakukan 

kegiatan tertentu. 

Membuat sistem Challenge 

untuk memberikan arahan 

pengguna sistem  

Membuat sistem Challenge  

Dapat menampilkan 

Challenge dan Quest 

yang bertujuan agar 

UMKM merasa terpacu 

untuk melakukan 

kegiatan yang 

meningkatkan kinerja 

UMKM. 
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Story Fungsi Goal 

Membuat sistem poin 

untuk UMKM yang akan 

menjadi dasar 

Pemeringkatan tiap 

UMKM. 

Membuat sistem poin untuk 

UMKM yang melakukan 

kegiatan tertentu di Timeline 

Portofolio  

UMKM mendapatkan 

poin untuk setiap 

kegiatan yang 

dilakukannya di 

Timeline Portofolio  

Membuat sistem poin 

untuk UMKM yang akan 

menjadi dasar 

Pemeringkatan tiap 

UMKM. 

Membuat peringkat 

berdasarkan masukan data 

UMKM di Timeline 

Portofolio  

Menampilkan peringkat 

dari tiap-tiap UMKM 

Membuat sistem poin 

untuk UMKM yang akan 

menjadi dasar 

Pemeringkatan tiap 

UMKM. 

Menampilkan leaderboard 

untuk tiap bidang UMKM 

Dapat menampilkan 

leaderboard untuk tiap 

bidang UMKM 

UMKM dapat Melihat 

detail poin 

Menampilkan detail poin 

UMKM serta kegiatan yang 

dilakukan UMKM 

Dapat menampilkan 

detail poin UMKM serta 

kegiatan yang dilakukan 

UMKM 

UMKM dapat melihat data 

detail UMKM lain  

Menampilkan tampilan data 

UMKM lain meliputi profil, 

data sumber daya manusia, 

dan timeline portofolionya. 

Dapat menampilkan 

data UMKM meliputi 

profil, data sumber daya 

manusia, dan data 

validasi UMKM 

UMKM dapat mengikuti 

UMKM lain* 

Membuat sistem mengikuti 

antar UMKM  

Sistem mengikuti antar 

UMKM dapat 

digunakan untuk 

membandingkan data 

UMKM satu dengan 

yang lain 
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Story Fungsi Goal 

UMKM dapat mengikuti 

UMKM lain* 

Membuat notifikasi 

pertemanan antar UMKM 

Notifikasi untuk 

pemberitahuan UMKM 

bahwa terdapat UMKM 

lain yang telah 

mengikuti 

UMKM dapat melihat 

Portofolio Kinerja 

UMKM* 

Sistem dapat menampilkan 

Portofolio Kinerja UMKM 

Portofolio Kinerja 

UMKM untuk 

menunjukkan hasil dari 

kinerja UMKM 

Membuat Cek Verifikasi 

Data UMKM* 

Sistem dapat memverfikasi 

dengan memvalidasi seluruh 

data UMKM 

Menampilkan Pesan 

UMKM telah 

terverifikasi atau belum 

Membuat sistem login 

untuk admin 

Admin dapat memasuki 

aplikasi Usahanesia 

Dapat membuka 

halaman utama ahli 

yang digunakan pada 

aplikasi Usahanesia 

Mengelola data posisi sdm 
Data posisi sdm dapat 

ditambahkan oleh admin 

Data posisi sdm yang 

baru dapat digunakan 

pada user lainnya 

Mengelola data badges 
Data badges dapat 

ditambahkan oleh admin 

Data badges yang baru 

dapat digunakan pada 

user lainnya 

Mengelola data challenge 
Data challenge dapat 

ditambahkan oleh admin 

Data chalenge yang 

baru dapat digunakan 

pada user lainnya 

Melihat UMKM aktif yang 

terdaftar pada aplikasi 

Usahensia 

Menampilkan pengguna 

yang terdaftar  

Pengguna yaitu pihak 

UMKM yang terdaftar 

dapat dimonitoring oleh 

admin 

Melihat Dashboard 

usahanesia* 

Menampilkan data tentang 

UMKM dalam bentuk grafik 

Data mengenai jumlah 

pengguna, jumlah 
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Story Fungsi Goal 

posting, dan kinerja 

UMKM dalam bentuk 

grafik 

 

Ketrangan: Tanda (*) menandakan story dikerjakan pada iterasi kedua 

 

3.2.3. Melakukan Coding 

Tahap ini mulai melakukan coding sesuai dengan tabel yang ada di sprint 

backlog. Pertama kali adalah membuat interface pendaftaran UMKM, dimana pada 

interface tersebut akan menyimpan data awal UMKM secara umum mulai dari 

nama UMKM, alamat, nama pemilik dan lain lain. UMKM juga dapat melihat dan 

merubah data yang telah mereka masukkan saat pendaftaran. 

Hal yang dibuat selanjutnya adalah membuat Timeline Portofolio dengan 

mengimplementasikan metode crowdsourcing. Implementasi Crowdsourcing 

terdapat pada pemberian tugas pada UMKM untuk membagikan kinerja bisnisnya 

melalui Timeline Portofolio. Para UMKM akan menulis data baru terkait kinerja 

bisnisnya, mulai dari informasi tentang produktivitas, sumber daya manusia, serta 

tekonologi . Timeline Portofolio tersebut akan selalu diperbaharui oleh UMKM 

setiap kali ada perubahan pada kinerja bisnis UMKM tersebut.  

Implementasi Gamification terletak pada sistem pemeringkatan yang akan 

dibuat selanjutnya. Setiap UMKM yang melakukan pembaharuan pada Timeline 

Portofolio akan mendapatkan poin. UMKM juga dapat memperoleh poin 

berdasarkan penilaian dari produktivitas mereka, SDM, serta teknologi yang 

mereka gunakan. Rincian poin yang didapat UMKM telah disepakai oleh product 

owner. Penilian produktivitas akan dilihat pada peningkatan omset mereka tiap 
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bulannya, penilaian SDM akan dilihat pada jumlah pelatihan yang diberikan oleh 

UMKM tersebut dan pendidikan tiap karyawannya, dan penilaian teknologi akan 

dilihat pada penggunaan Internet untuk menunjungan bisnis online mereka. 

Poin yang UMKM dapatkan akan diubah menjadi peringkat berdasarkan 

bidang-bidang UMKM. Tiap bidang UMKM akan ditampilkan leaderboard, 

sehingga dapat menjadi informasi yang relevan dalam menentukan UMKM pesaing 

dan membandingkan kinerja bisnisnya dengan UMKM pesaing. 

Pengimplementasian Gamification  juga terdapat pada adanya Challenge dan 

Quest, Badges, serta Social Engagement yang berguna untuk memotivasi UMKM 

untuk membagikan kinerja bisnisnya pada Usahanesia. 

3.2.4. Daily Scrum 

Tahap ini melaporkan kemajuan dari setiap sprint backlog yang sudah 

dikerjakan pada tahap melakukan coding. Daily Scrum akan dilakukan 24 jam 

kemudian untuk mengetahui perkembangan setelah melakukan coding. Pada kasus 

ini, daily scrum menggunakan tools Trello sebagai alat bantu. Kolom pada tools 

Trello berisi fungsi dari sprint backlog yang telah dibuat Bentuk daily scrum dapat 

dilihat pada tabel 3.11.  

Tabel 3.11. Daily Scrum 

To Do In Progress Done 

Menggunakan API Google untuk 

mengambil data UMKM yang ada di 

Google 

(Diisi apabila fungsi 

pada kolom to do 

sedang dikerjakan) 

(Diisi apabila 

fungsi pada 

kolom to do 

telah selesai 

dikerjakan) 

Menyimpan data UMKM secara umum   



45 

 

To Do In Progress Done 

Menampilkan tampilan data UMKM 

meliputi profil, data sumber daya 

manusia, dan data validasi UMKM 

  

Merubah data UMKM   

Memperberui data UMKM yang 

berkaitan dengan kegiatan bisnisnya 

  

Membuat sistem Badges untuk UMKM 

setelah melakukan kegiatan tertentu 

  

Membuat sistem Challenge dan Quest   

Membuat sistem poin untuk UMKM 

yang melakukan kegiatan tertentu di 

Timeline Portofolio  

  

Membuat peringkat berdasarkan 

masukan data UMKM di Timeline 

Portofolio  

  

Menampilkan leaderboard untuk tiap 

bidang UMKM 

  

Menampilkan detail poin UMKM serta 

kegiatan yang dilakukan UMKM 

  

Menampilkan tampilan data UMKM 

lain meliputi profil, data sumber daya 

manusia, dan timeline portofolionya. 

  

Membuat sistem mengikuti antar 

UMKM  

  

Membuat notifikasi pertemanan antar 

UMKM 

  

Sistem dapat menampilkan Portofolio 

Kinerja UMKM 

  

Admin dapat memasuki aplikasi 

Usahanesia 

  

Menampilkan pengguna yang terdaftar    
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To Do In Progress Done 

Data utama dapat ditambahkan oleh 

admin 

  

Sistem dapat memverfikasi dengan 

memvalidasi seluruh data UMKM 

  

Menampilkan data tentang UMKM 

dalam bentuk grafik 

  

 

 Hasil daily scrum dapat dilihat pada lampiran 1 yang telah menggunakan 

bantuan aplikasi trello. Jumlah hari pada fase daily scrum adalah 49 hari. 

3.3. Tahap Akhir 

Pada tahap awal ini terdiri dari beberapa proses yaitu Sprint Review, Sprint 

Retrospective dan Product. Penjelasan proses tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

3.3.1. Sprint Review 

Sprint review merupakan tahap presentasi berupa hasil produk yang telah 

dikerjakan sesuai dengan product backlog kepada product owner atas pengerjaan 

yang telah dilakukan. Hasil dari sprint review berupa laporan mengenai kesesuaian 

dengan product backlog, jika belum sesuai akan dilanjutkan pada iterasi 

selanjutnya. 

a. Sprint Review Iterasi Pertama 

Sprint review pada iterasi pertama menghasilkan aplikasi sistem 

pemeringkatan kinerja UMKM berbasis web dengan metode gamification dimana 

user dapat mendaftarkan UMKM mereka, memasukkan data UMKM, 

menambahkan Timeline Portofolio, mengoleksi badges, menyelesaikan challenge, 

mendapatkan poin, mendapatkan hasil pemeringkatan berdasarkan poin yang 
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didapatkan serta melihat data detail UMKM lain. Pada iterasi pertama juga 

mendapatkan feedback untuk mengubah tampilan dari tiap fungsi, berikut hasil 

sprint review iterasi pertama. 

1. Use Case Diagram 

Pada Gambar 3.3 adalah tampilan use case diagram pada aplikasi sistem 

pemeringkatan kinerja UMKM berbasis web pada startup Usahanesia yang 

mempunyai 2 aktor yaitu UMKM dan Admin. Terdapat 14 proses bisnis yang 

terdapat pada use case tersebut. Aktor UMKM dapat melakukan register, login, 

merubah data UMKM, melihat data UMKM, menambahkan Timeline Portofolio, 

mengklaim badges, mengklaim challenge, melihat ranking UMKM berdasarkan 

jenis, melihat detail UMKM lain dan mengikuti UMKM lain. Sedangkan admin 

dapat melakukan login, melihat pengguna aktif, mengelola data posisi sdm, 

mengelola data badges, dan mengelola data challenge. 
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Gambar 3.3 Use Case Sistem Pemeringkatan Kinerja UMKM iterasi 1 

2. Activity Diagram 

Pada activity diagram akan menggambarkan langkah- langkah dalam 

aliran kerja, aktor yang bertanggung jawab dan objek yang digunakan dalam 

penggunaan aplikasi sistem pemeringkatan kinerja UMKM berbasis web pada 

startup Usahanesia. 
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a) Register 

Pada Gambar 3.4 adalah tampilan activity diagram dari proses bisnis 

Register yang dilakukan oleh UMKM. UMKM yang ingin mendaftar harus mengisi  

email dan password google yang telah tersedia pada aplikasi. Sistem akan 

memvalidasi email  yang diisi oleh UMKM, setelah itu UMKM akan mengisi data 

UMKM.  

 

Gambar 3.4. Activity Diagram Register 

b) Login 

Pada Gambar 3.5 adalah tampilan activity diagram dari proses login yang 

dilakukan oleh UMKM. UMKM yang ingin masuk ke dalam aplikasi harus mengisi  

email dan password google. Sistem akan memvalidasi email dan password yang 

diisi oleh pengguna, setelah itu sistem akan menampilkan halaman utama umkm.  
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Gambar 3.5. Activity Diagram Login 

c) Login Admin 

Pada Gambar 3.6 adalah tampilan activity diagram dari proses login  

admin yang dilakukan oleh admin. Admin yang ingin masuk ke dalam aplikasi 

harus mengisi email dan password perusahaan. Sistem akan memvalidasi email dan 

password yang diisi oleh pengguna, setelah itu sistem akan menampilkan halaman 

utama admin.  
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Gambar 3.6. Activity Diagram Login Admin 

d) Merubah Data UMKM  

Pada Gambar 3.7 adalah tampilan activity diagram dari proses merubah 

data UMKM yang dilakukan oleh UMKM. Gambar tersebut menjelaskan bahwa 

UMKM harus login terlebih dahulu dan membuka menu profil kemudian memilih 

fitur ubah data UMKM. Data yang diubah sesuai dengan yang dipilih oleh UMKM 

Sistem akan merepson dengan menampilkan form ubah data UMKM dan UMKM 

dapat merubah data UMKMnya.  
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Gambar 3.7. Activity Diagram Merubah Data UMKM 

 



53 

 

e) Melihat Data UMKM 

Pada Gambar 3.8  adalah tampilan activity diagram dari proses melihat 

data UMKM yang dilakukan oleh UMKM. Gambar tersebut menjelaskan bahwa 

UMKM harus login terlebih dahulu dan membuka menu profil untuk melihat Data 

UMKM. Kemudian memilh kategori data apa yang akan ditampilkan oleh sistem.  

 

Gambar 3.8. Activity Diagram Melihat Data UMKM 

f) Menambahkan Timeline Portofolio 

Pada Gambar 3.9 adalah tampilan activity diagram dari proses 

menambahkan Timeline Portofolio yang dilakukan oleh UMKM. Gambar tersebut 

menjelaskan bahwa UMKM dapat menambahkan berbagai kategori Timeline 

Portofolio mulai dari bebas, produktivitas, sumber daya mansuia, dan teknologi.  
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Gambar 3.9. Activity Menambahkan Timeline Portofolio 

g) Mengklaim Badges 

Pada Gambar 3.10 adalah tampilan activity diagram dari proses 

mengklaim badges yang dilakukan oleh UMKM. Gambar tersebut menjelaskan 
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bahwa UMKM dapat mengklaim badges apabila sistem telah memvalidasi 

penyelesaian badges yang dilakukan oleh UMKM. Tiap mengklaim badges, umkm 

akan mendapatkan poin.  

 

Gambar 3.10. Activity Diagram Mengklaim Badges 

h) Mengklaim Challenge 

Pada Gambar 3.11 adalah tampilan activity diagram dari proses 

mengklaim challenge yang dilakukan oleh UMKM. Gambar tersebut menjelaskan 

bahwa UMKM dapat mengklaim challenge apabila sistem telah memvalidasi 

penyelesaian challenge yang dilakukan oleh UMKM. Tiap mengklaim challenge, 

umkm akan mendapatkan poin.  
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Gambar 3.11. Activity Diagram Mengklaim Challenge 

i) Melihat Ranking UMKM Berdasarkan Jenis 

Pada Gambar 3.12 adalah tampilan activity diagram dari proses melihat 

ranking UMKM berdasarkan jenis yang dilakukan oleh UMKM. Gambar tersebut 

menjelaskan bahwa UMKM dapat melihat ranking umkm mereka pada menu 

ranking. Ranking yang tersedia akan diurutkan berdasarkan poin yang telah 

didapatkan tiap UMKM. Selain itu, UMKM juga dapat menyaring ranking 

berdasarkan jenisnya dengan mengisi form filter yang tersedia.  
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Gambar 3.12. Activity Diagram Melihat UMKM Ranking Berdasarkan Jenis 

j) Melihat Detail Poin 

Pada gambar 3.13 adalah tampilan activity diagram dari proses melihat 

detail poin lain. UMKM yang ingin melihat detail poin UMKM mereka dapat 

memasuki halaman dashboard dan menekan tombol poin. 
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Gambar 3.13. Activity Diagram Melihat Detail Poin 

k) Melihat Detail UMKM Lain 

Pada gambar 3.14 adalah tampilan activity diagram dari proses melihat 

data detail UMKM lain. UMKM yang ingin melihat data detail UMKM lain dapat 

memilih menu ranking terlebih dahulu lalu memilih fitur lihat detail. Setelah itu 

akan sistem akan menampilkan seluruh data detail UMKM lain.  
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Gambar 3.14. Activity Diagram Melihat Data Detail UMKM Lain 

l) Melihat UMKM Aktif 

Pada Gambar 3.15 adalah tampilan activity diagram dari proses melihat 

UMKM aktif. Admin yang ingin melihat data seluruh UMKM aktif dapat memilih 

menu pengguna aktif. Setelah itu akan sistem akan menampilkan seluruh data 

UMKM aktif yang terdaftar di aplikasi usahanesia.  
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Gambar 3.15. Activity Diagram Melihat UMKM Aktif 

m) Mengelola Data Posisi SDM 

Pada Gambar 3.16 adalah tampilan activity diagram dari proses mengelola 

data posisi sdm yang dilakukan oleh admin. Pada gambar tersebut menjelaskan alur 

admin dalam menambah data posisi sdm harus login terlebih dahulu dan memilih 

menu posisi sdm. Setelah itu, admin memilih fitur tambah posisi sdm dan sistem 

akan menampilkan form tambah posisi sdm. Setelah form tambah posisi sdm diisi 
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oleh admin, sistem akan memvalidasti nama posis sdmnya dan akan disimpan ke 

dalam database.  

 

Gambar 3.16. Activity Diagram Menambah Data Posisi SDM 



62 

 

n) Mengelola Data Badges 

Pada Gambar 3.17 adalah tampilan activity diagram dari proses mengelola 

data badges yang dilakukan oleh admin. Pada gambar tersebut menjelaskan alur 

admin dalam mengelola badges harus login terlebih dahulu dan memilih menu 

badges. Setelah itu, admin memilih fitur tambah badges dan sistem akan 

menampilkan form tambah badges. Setelah form tambah badges diisi oleh admin, 

sistem akan memvalidasi data dan akan disimpan ke dalam database.  

 

Gambar 3.17. Activity Diagram Mengelola Data Badges 
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o) Mengelola Data Challenge 

Pada Gambar 3.18 adalah tampilan activity diagram dari proses mengelola 

data challenge yang dilakukan oleh admin. Pada gambar tersebut menjelaskan alur 

admin dalam mengelola challenge harus login terlebih dahulu dan memilih menu 

challenge. Setelah itu, admin memilih fitur tambah challenge dan sistem akan 

menampilkan form tambah challenge. Setelah form selesai diisi oleh admin, sistem 

akan memvalidasti data dan akan disimpan ke dalam database. 

 

Gambar 3.18.  Activity Diagram Mengelola Data Challenge 
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3. Flow of Event 

a) Register 

Tabel 3.12. Flow of Event Register 

Deskripsi Use case Register untuk user mendaftarkan akun baru 

Kondisi Awal UMKM mempunyai akun google 

Kondisi Akhir UMKM mempunyai akun di aplikasi startup usahanesia 

Aliran Kejadian 

Utama 

No User Sistem 

1 UMKM mengisi 

email dan password 

google 

Sistem melakukan  validasi 

apakah email telah 

didaftarkan sebelumnya, jika 

sudah maka sistem akan 

menampilkan form input data 

UMKM. Namun jika tidak 

akan langsung login ke 

halaman utama UMKM 

2 UMKM mengisi data 

UMKM di form 

input data UMKM 

Sistem menyimpan data 

UMKM di database 

 

b) Login 

Tabel 3.13. Flow of Event Login 

Deskripsi Use case Login untuk user masuk kedalam aplikasi 

Kondisi Awal UMKM telah memiliki akun yang terdaftar 

Kondisi Akhir UMKM dapat masuk sesuai hak aksesnya 

Aliran Kejadian 

Utama 

No User Sistem 

1 UMKM 

memasukkan email 

dan password google 

yang dimiliki 

Sistem melakukan validasi 

email dan password google, 

jika benar sistem akan 

menampilkan halaman utama 

UMKM. 

Aliran Kejadian 

Alternatif 

1 UMKM salah 

memasukkan email 

dan password google 

yang dimiliki 

Sistem akan menampilkan 

pesan error dan akan kembali 

ke halaman login. 
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c) Login Admin 

Tabel 3.14. Flow of Event Login Admin 

Deskripsi Use case Login Admin untuk user masuk kedalam aplikasi 

Kondisi Awal Admin telah memiliki akun yang terdaftar 

Kondisi Akhir Admin dapat masuk sesuai hak aksesnya 

Aliran Kejadian 

Utama 

No User Sistem 

1 Admin memasukkan 

email dan password 

perusahaan yang 

dimiliki 

Sistem melakukan validasi 

email dan password 

perusahaan, jika benar sistem 

akan menampilkan halaman 

utama admin. 

Aliran Kejadian 

Alternatif 

1 Admin salah 

memasukkan email 

dan password 

perusahaan yang 

dimiliki 

Sistem akan menampilkan 

pesan error dan akan kembali 

ke halaman login. 

  

d) Merubah Data UMKM 

Tabel 3.15. Flow of Event Merubah Data UMKM 

Deskripsi Use case Merubah Data UMKM untuk user merubah data 

UMKM 

Kondisi Awal UMKM telah login aplikasi 

Kondisi Akhir UMKM dapat merubah data UMKM 

Aliran Kejadian 

Utama 1 

No User Sistem 

1 UMKM memilih 

menu profil. 

Sistem menampilkan halaman 

profil. 

2 UMKM memilih 

fitur ubah data profil  

Sistem menampilkan form 

ubah data profil. 

3 UMKM merubah 

data profil 

Sistem menyimpan data profil 

terbaru. 

Aliran Kejadian 

Utama 2 

1 UMKM memilih 

menu ubah data 

validasi. 

Sistem menampilkan halaman 

profil. 
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2 UMKM memilih 

fitur ubah data 

validasi 

Sistem menampilkan form 

ubah data validasi  

3 UMKM merubah 

data profil 

Sistem menyimpan data 

validasi terbaru. 

Aliran Kejadian 

Utama 3 

1 UMKM memilih 

menu ubah data 

struktur organisasi. 

Sistem menampilkan halaman 

profil. 

2 UMKM memilih 

fitur ubah data 

struktur organisasi 

Sistem menampilkan form 

ubah data struktur organisasi 

3 UMKM merubah 

data struktur 

organisasi 

Sistem menyimpan data 

struktur organisasi terbaru. 

 

e) Melihat Data UMKM 

Tabel 3.16. Flow of Event Melihat Data UMKM 

Deskripsi Use case Melihat Data UMKM untuk user melihat data 

UMKM 

Kondisi Awal UMKM telah login aplikasi 

Kondisi Akhir UMKM dapat melihat data UMKM 

Aliran Kejadian 

Utama 1 

No User Sistem 

1 UMKM memilih 

menu profil. 

Sistem menampilkan halaman 

profil. 

2 UMKM memilih 

fitur tampil data 

Timeline Portofolio 

Sistem menampilkan data 

timeline Portofolio 

Aliran Kejadian 

Utama 2 

1 UMKM memilih 

menu profil. 

Sistem menampilkan halaman 

profil. 

2 UMKM memilih 

fitur tampil data 

profil UMKM 

Sistem menampilkan data 

profil UMKM 

Aliran Kejadian 

Utama 3 

1 UMKM memilih 

menu profil. 

Sistem menampilkan halaman 

profil. 

2 UMKM memilih 

fitur tampil data 

validasi UMKM 

Sistem menampilkan data 

validasi UMKM 



67 

 

Alian Kejadian 

Utama 3 

1 UMKM memilih 

menu profil. 

Sistem menampilkan halaman 

profil. 

2 UMKM memilih 

fitur tampil data 

struktur organisasi 

Sistem menampilkan data 

struktur organisasi 

 

f) Menambahkan Timeline Portofolio 

Tabel 3.17. Flow of Event Menambahkan Timeline Portofolio 

Deskripsi Use case menambahkan Timeline Portofolio untuk user 

menambahkan Timeline Portofolio. 

Kondisi Awal UMKM sudah login aplikasi 

Kondisi Akhir UMKM dapat menambahkan Timeline Portofolio 

Aliran Kejadian 

Utama 1 

No User Sistem 

1 UMKM memilih 

menu dashboard 

System menampilkan menu 

dashboard 

2 UMKM memilih 

kategori timeline 

portofolio bebas 

yang akan 

ditambahkan 

Sistem menampilkan form 

timeline portofolio kategori 

bebas 

3. UMKM 

memasukkan 

timeline portofolio 

pada form timeline 

portofolio. 

Sistem memvalidasi data 

apakah timeline portofolio 

tersebut telah ada di database 

atau belum. Jika berhasil data 

akan disimpan dan UMKM 

akan mendapatkan poin dari 

kegiatan menambahkan 

timeline portofolio. Sistem 

juga akan menampilkan pesan 

sukses  

Aliran Kejadian 

Utama 2 

1 UMKM memilih 

menu dashboard 

System menampilkan menu 

dashboard 

2 UMKM memilih 

kategori timeline 

portofolio 

produktivitas yang 

akan ditambahkan 

Sistem menampilkan form 

timeline portofolio kategori 

produktivitas 
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3. UMKM 

memasukkan 

timeline portofolio 

pada form timeline 

portofolio. 

Sistem memvalidasi data 

apakah timeline portofolio 

tersebut telah ada di database 

atau belum. Jika berhasil data 

akan disimpan dan UMKM 

akan mendapatkan poin dari 

kegiatan menambahkan 

timeline portofolio. Sistem 

juga akan menampilkan pesan 

sukses  

Aliran Kejadian 

Utama 3 

1 UMKM memilih 

menu dashboard 

System menampilkan menu 

dashboard 

2 UMKM memilih 

kategori timeline 

portofolio SDM yang 

akan ditambahkan 

Sistem menampilkan form 

timeline portofolio kategori 

SDM 

3. UMKM 

memasukkan 

timeline portofolio 

pada form timeline 

portofolio. 

Sistem memvalidasi data 

apakah timeline portofolio 

tersebut telah ada di database 

atau belum. Jika berhasil data 

akan disimpan dan UMKM 

akan mendapatkan poin dari 

kegiatan menambahkan 

timeline portofolio. Sistem 

juga akan menampilkan pesan 

sukses  

Aliran Kejadian 

Utama 4 

1 UMKM memilih 

menu dashboard 

System menampilkan menu 

dashboard 

2 UMKM memilih 

kategori timeline 

portofolio teknologi 

yang akan 

ditambahkan 

Sistem menampilkan form 

timeline portofolio kategori 

teknologi 

3. UMKM 

memasukkan 

timeline portofolio 

pada form timeline 

portofolio. 

Sistem memvalidasi data 

apakah timeline portofolio 

tersebut telah ada di database 

atau belum. Jika berhasil data 

akan disimpan dan UMKM 

akan mendapatkan poin dari 

kegiatan menambahkan 

timeline portofolio. Sistem 
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juga akan menampilkan pesan 

sukses  

Aliran Kejadian 

Alternatif 

1 UMKM memilih 

menu dashboard 

System menampilkan menu 

dashboard 

2 UMKM memilih 

kategori timeline 

portofolio teknologi 

yang akan 

ditambahkan 

Sistem menampilkan form 

timeline portofolio kategori 

teknologi 

3. UMKM 

memasukkan 

timeline portofolio 

yang telah ada di 

database pada form 

timeline portofolio. 

Sistem akan menampilkan 

error  

 

g) Mengklaim Badges 

Tabel 3.18. Flow of Event Mengklaim Badges 

Deskripsi Use case mengklaim badges berfungsi untuk user klaim 

badges di dalam aplikasi 

Kondisi Awal UMKM telah menyelesaikan persyaratan badges 

Kondisi Akhir UMKM mendapat badges 

Aliran Kejadian 

Utama 

No User Sistem 

1 UMKM memilih 

menu badges 

Sistem menampilkan menu 

badges. Sistem juga 

memvalidasi apakah UMKM 

tersebut telah menyelesaikan 

persayartan untuk mengklaim 

badges. 

2 UMKM menekan 

tombol klaim badges 

Sistem akan menyimpan data 

klaim badges dan akan 

menambahkan poin UMKM 

tersebut 
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h) Mengklaim Challenge 

Tabel 3.19 Flow of Event Mengklaim Challenge 

Deskripsi Use case mengklaim challenge berfungsi untuk user klaim 

challenge di dalam aplikasi 

Kondisi Awal UMKM telah menyelesaikan persyaratan challenge 

Kondisi Akhir UMKM mengklaim challenge 

Aliran Kejadian 

Utama 

No User Sistem 

1 UMKM memilih 

menu challenge 

Sistem menampilkan menu 

challenge. Sistem juga 

memvalidasi apakah UMKM 

tersebut telah menyelesaikan 

persayartan untuk mengklaim 

challenge. 

2 UMKM menekan 

tombol klaim 

challenge 

Sistem akan menyimpan data 

klaim challenge dan akan 

menambahkan poin UMKM 

tersebut 

 

i) Melihat Ranking UMKM Berdasarkan Jenis 

Tabel 3.20 Flow of Event Melihat Ranking UMKM Berdasarkan Jenis 

Deskripsi Use case melihat ranking UMKM berdasarkan jenis 

berfungsi untuk UMKM melihat ranking UMKM yang 

disaring berdasarkan jenis UMKM 

Kondisi Awal UMKM telah login aplikasi 

Kondisi Akhir UMKM dapat melihat ranking UMKMnya dan UMKM lain 

Aliran Kejadian 

Utama 1 

No User Sistem 

1 UMKM memilih 

menu ranking. 

Sistem menampilkan halaman 

ranking dan menampilkan 

seluruh ranking UMKM yang 

diurutkan berdasarkan poin 

tertinggi. 

2 UMKM 

menggunakan fitur 

penyaringan ranking 

UMKM berdasarkan 

Sistem menampilkan kembali 

data seuruh ranking UMKM 

yang diurutkan berdasarkan 
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jenis dan mengisi 

berdasarkan jenis 

yang UMKM 

tersebut cari 

poin dan jenis yang dipilih 

oleh UMKM tersebut. 

 

j) Melihat Detail Poin 

Tabel 3.21. Flow of Event Melihat Detail Poin 

Deskripsi Use case Melihat Detail Poin UMKM untuk user melihat 

detail poin yang telah didapat UMKM 

Kondisi Awal UMKM telah login aplikasi 

Kondisi Akhir UMKM dapat melihat detail poin UMKM 

Aliran Kejadian 

Utama 1 

No User Sistem 

1 UMKM memilih 

halaman dashboard. 

Sistem menampilkan halaman 

dashboard 

2 UMKM memlih fitur 

detail poin 

Sistem menampilkan data 

detail poin yang telah didapat 

oleh UMKM 

 

k) Melihat Data Detail UMKM Lain 

Tabel 3.22. Flow of Event Melihat Data Detail UMKM Lain 

Deskripsi Use case Melihat Data Detail UMKM untuk user melihat 

data UMKM 

Kondisi Awal UMKM telah login aplikasi 

Kondisi Akhir UMKM dapat melihat data UMKM 

Aliran Kejadian 

Utama 1 

No User Sistem 

1 UMKM memilih 

menu ranking. 

Sistem menampilkan halaman 

ranking dan menampilkan 

seluruh ranking UMKM yang 

diurutkan berdasarkan poin 

tertinggi. 

2 UMKM menekan 

tombol lihat detail 

pada UMKM lain 

Sistem menampilkan Data 

Detail dari UMKM yang 

dipilih 
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yang ingin dilihat 

detailnya 

 

l) Melihat UMKM Aktif 

Tabel 3.23. Flow of Event Melihat UMKM Aktif 

Deskripsi Use case melihat UMKM aktif untuk user melihat data 

UMKM aktif yang ada di aplikasi 

Kondisi Awal Admin telah login aplikasi 

Kondisi Akhir Admin dapat melihat data UMKM aktif 

Aliran Kejadian 

Utama 1 

No User Sistem 

1 Admin memilih 

menu pengguna aktif 

Sistem menampilkan halaman 

menu pengguna aktif dan 

menampilkan seluruh UMKM 

aktif  yang terdaftar pada 

aplikasi tersebut 

 

m) Mengelola Data posisi sdm 

Tabel 3.24. Flow of Event Mengelola Data Posisi SDM 

Deskripsi Use case mengelola data posisi sdm berfungsi untuk admin 

menambahkan data posisi sdm di database master posisi 

sdm 

Kondisi Awal Admin telah login aplikasi 

Kondisi Akhir Admin berhasil menambah data posisi sdm di database 

master posisi sdm 

Aliran Kejadian 

Utama 

No User Sistem 

1 Admin memilih 

menu posisi sdm 

Sistem menampilkan menu 

posisi sdm. Sistem juga 

menampilkan seluruh data 

posisi sdm yang ada 

2 Admin menekan 

tombol tambah posisi 

sdm 

Sistem menampilkan form 

tambah data posisi sdm 

3 Admin memasukkan 

nama posisi sdm 

Sistem menyimpan data posisi 

sdm terbaru 
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n) Mengelola Data Badges 

Tabel 3.25. Flow of Event Mengelola Data Badges 

Deskripsi Use case mengelola data badges berfungsi untuk admin 

mengelola data badges di database master badges 

Kondisi Awal Admin telah login aplikasi 

Kondisi Akhir Admin berhasil mengelola data badges di database master 

badges 

Aliran Kejadian 

Utama 

No User Sistem 

1 Admin memilih 

menu badges 

Sistem menampilkan menu 

badges. Sistem juga 

menampilkan seluruh data 

badges yang ada 

2 Admin menekan 

tombol tambah 

badges 

Sistem menampilkan form 

tambah data badges 

3 Admin memasukkan 

nama badges, 

deskripsi, rumus, 

variable jumlah, 

poin, dan foto badges 

Sistem menyimpan data 

badges terbaru 

 

o) Mengelola Data Challenge 

Tabel 3.26. Flow of Event Mengelola Data Challenge 

Deskripsi Use case mengelola data challenge berfungsi untuk admin 

mengelola data challenge di database master challenge 

Kondisi Awal Admin telah login aplikasi 

Kondisi Akhir Admin berhasil mengelola data challenge di database 

master challenge 

Aliran Kejadian 

Utama 

No User Sistem 

1 Admin memilih 

menu challenge 

Sistem menampilkan menu 

challenge. Sistem juga 
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menampilkan seluruh data 

challenge yang ada 

2 Admin menekan 

tombol tambah 

challenge 

Sistem menampilkan form 

tambah data challenge 

3 Admin memasukkan 

nama challenge, 

deskripsi, rumus, 

variable jumlah, 

poin, dan foto 

challenge 

Sistem menyimpan data 

challenge terbaru 

 

4. Sequence Diagram 

a) Register 

Pada Gambar 3.19 adalah sequence diagram dari proses Register. Register 

dilakukan oleh UMKM dengan memasukkan email, password google dan data 

UMKM.  

 

Gambar 3.19. Sequence Diagram Register 
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b) Login 

Pada Gambar 3.20 adalah tampilan sequence diagram dari proses login. 

Login dilakukan oleh UMKM dengan memasukkan email dan password google.  

 

Gambar 3.20. Sequence Diagram Login 

c) Login Admin  

Pada Gambar 3.21 adalah tampilan sequence diagram dari proses login 

admin. Login admin dilakukan oleh admin dengan memasukkan email dan 

password perusahaan.  

 

Gambar 3.21. Sequence Diagram Login Admin 
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d) Merubah Data UMKM 

Pada Gambar 3.22 adalah tampilan sequence diagram dari proses merubah 

data UMKM. Gambar tersebut menjelaskan bahwa UMKM yang ingin merubah 

data UMKMnya.  

 

Gambar 3.22 Sequence Diagram Merubah Data UMKM 

e) Melihat Data UMKM 

Pada Gambar 3.23 adalah tampilan sequence diagram dari proses melihat 

data UMKM. UMKM dapat melihat data UMKM yang telah ditambahkan atau 

dirubah.  
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Gambar 3.23 Sequence Diagram Melihat Data UMKM 

f) Menambahkan Timeline Portofolio 

Pada Gambar 3.24 adalah sequence diagram dari proses menambahkan 

Timeline Portofolio. UMKM dapat menambahkan Timeline Portofolio 

berdarasarkan kategorinya.  

 

Gambar 3.24. Sequence Diagram Menambahkan Timeline Portofolio 



78 

 

g) Mengklaim Badges 

Pada Gambar 3.25 adalah sequnce diagram dari proses mengklaim badges. 

UMKM dapat mengklaim badges apabila persyaratan dari badges tersebut telah 

diselesaikan oleh UMKM tersebut. Setiap badges yang diklaim akan memberikan 

poin. Terdapat badges yang memiliki poin lebih besar karena menjadi badgesyang 

paling diutamakan. 

 

Gambar 3.25. Sequence Diagram Mengklaim Badges 

h) Mengklaim Challenge 

Pada Gambar 3.26 adalah sequence diagram dari proses mengklaim 

challenge. UMKM dapat mengklaim challenge jika persyaratan challange telah 

dipenuhi oleh UMKM. Setiap challenge yang diklaim akan memberikan poin. 

Terdapat challenge yang memiliki poin lebih besar karena menjadi challenge yang 

paling diutamakan. 
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Gambar 3.26. Sequence Diagram Mengklaim Challenge 

i) Melihat Ranking UMKM Berdasarkan Jenis 

Pada Gambar 3.27 adalah sequence diagram dari proses melihat ranking 

UMKM berdasarkan jenis. Terdapat form filter untuk menyaring ranking 

berdasarkan jenis UMKM. 

 

Gambar 3.27  Sequence Diagram Melihat ranking UMKM berdasarkan jenis 
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j) Melihat Detail Poin  

Pada Gambar 3.28 adalah sequence diagram dari proses melihat detail 

poin. UMKM dapat melihat detail poin yang telah didapat UMKM lain melalui 

halaman dashboard atau halaman utama UMKM yang tersedia.  

 

Gambar 3.28. Sequence Diagram Melihat Detail Poin 

k) Melihat data Detail UMKM Lain 

Pada Gambar 3.29 adalah sequence diagram dari proses melihat data detail 

UMKM lain. UMKM dapat melihat data detail UMKM lain melalui menu halaman 

ranking yang tersedia. Data detail yang tampil pada data detail UMKM lain meliputi 

timeline portofolio, data profil UMKM lain, data struktur organisasi UMKM lain, 

dan data validasi UMKM lain. 
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Gambar 3.29 Sequence Diagram Melihat Data Detail UMKM Lain 

l) Melihat UMKM Aktif 

Pada Gambar 3.30 adalah sequence diagram dari proses melihat UMKM 

yang aktif. Admin dapat melihat seluruh UMKM aktif yang ada pada halaman ini.  

 

Gambar 3.30. Sequence Diagram Melihat UMKM Aktif 
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m) Mengelola Data Posisi SDM 

Pada gambar 3.31 adalah sequence diagram dari proses menambah data 

posisi sdm. Dalam proses menambah data posisi sdm, admin memasukkan nama 

posisi sdm terbaru.  

 

Gambar 3.31. Sequence Diagram Menambah Data posisi 

n) Mengelola Data Badges 

Pada gambar 3.32 adalah sequence diagram dari proses mengelola data 

Badges. Dalam proses mengelola data badges, admin memasukkan nama badges, 

deskripsi, variabel jumlah, poin, dan foto badges terbaru.  
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Gambar 3.32 Sequence Diagram Mengelola Data Badges 

o) Mengelola Data Challenge 

Pada gambar 3.33 adalah sequence diagram dari proses mengelola data 

Challenge. Dalam proses mengelola data challenge, admin memasukkan nama 

challenge, deskripsi, variabel jumlah, poin, dan foto challenge terbaru. Challenge 

digunakan untuk memberikan arah kepada UMKM dalam menggunakan aplikasi 

ini. 
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Gambar 3.33. Sequence Diagram Mengelola Data Challenge 

5. Pembuatan Class Diagram 

Pada tahap ini dijelaskan penggunaan tiap-tiap tabel terhadap aktifitas 

yang terjadi pada aplikasi ini, beberapa aktivitas dan tabel pada database yang 

digunakan dijelaskan pada tahap ini. 

a) Register 

Pada gambar 3.34 adalah class diagram dari aktifitas Register yang 

dilakukan oleh UMKM. 
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Gambar 3.34. Class Diagram Register 

b) Login 

Pada gambar 3.35 adalah class diagram dari Login yang dilakukan oleh 

UMKM. 

 

Gambar 3.35. Class Diagram Login UMKM 
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c) Login Admin  

Pada gambar 3.36 adalah class diagram dari Login yang dilakukan oleh 

UMKM. 

 

Gambar 3.36. Class Diagram Login Admin 

d) Merubah Data UMKM 

Pada gambar 3.37 adalah class diagram dari aktivitas UMKM yang akan 

melakukan perubahan pada Data UMKM. 

 

Gambar 3.37. Class Diagram Merubah Data UMKM 
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e) Melihat Data UMKM 

Pada gambar 3.38 adalah class diagram dari aktivitas UMKM yang akan 

melihat Data UMKM mereka. 

 

Gambar 3.38. Class Diagram Melihat Data UMKM 

f) Menambahkan Timeline Portofolio 

Pada gambar 3.39 adalah class diagram dari aktivitas UMKM yang akan 

melakukan penambahan atau pembaharuan pada Timeline Portofolio milik 

UMKM. Terdapat 3 tabel yang digunakan pada class diagram ini, yaitu tabel 

Timeline Portofolio, detail poin UMKM, serta detail timeline. 
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Gambar 3.39. Class Diagram Menambahkan Timeline Portofolio 

g) Mengklaim Badges 

Pada gambar 3.40 adalah class diagram dari proses UMKM yang akan 

melakukan klaim terhadap Badges dengan persayaratan yang telah diselesaikan 

sebelumnya. 

 

Gambar 3.40. Class Diagram Mengklaim Badges 
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h) Mengklaim Challenge 

Pada gambar 3.41 adalah class diagram dari proses UMKM yang akan 

melakukan klaim terhadap Challenge dengan persayaratan yang telah diselesaikan 

sebelumnya. 

 

Gambar 3.41. Mengklaim Challenge 

i) Melihat Ranking UMKM Berdasarkan Jenis 

Pada gambar 3.42 adalah class diagram dari proses UMKM yang melihat 

ranking UMKM mereka dan UMKM lain. Terdapat 2 tabel yang terlibat pada class 

diagram ini, yaitu tabel detail poin UMKM untuk menampilkan jumlah poin yang 

didapat UMKM serta tabel profil UMKM untuk menampilkan keseleruhan data 

UMKM. 
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Gambar 3.42. Class Diagram Melihat Rating UMKM berdasarkan Jenis 

j) Melihat Detail Poin 

Pada gambar 3.43 adalah class diagram dari aktivitas UMKM yang akan 

melihat detail poin UMKM. 

 

Gambar 3.43. Class Diagram Melihat Detail Poin 
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k) Melihat Detail UMKM Lain 

Pada gambar 3.44 adalah class diagram dari aktivitas UMKM yang akan 

melihat data detail UMKM lain. Pada class diagram melihat detail UMKM lain 

akan menggunakan 1 tabel yaitu profil UMKM untuk mengamil keseluruhan data 

UMKM. 

 

Gambar 3.44. Class Diagram Melihat Detail UMKM Lain 

l) Melihat UMKM Aktif 

Pada gambar 3.45 adalah class diagram dari aktivitas admin yang akan 

melihat data UMKM aktif. Admin dapat memonitoring jumlah UMKM yang ada. 

Jumlah tabel yang terlibat pada class diagram melihat UMKM aktif adalah 1 yaitu 

tabel user. 
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Gambar 3.45 Class Diagram Melihat Pengguna Aktif 

m) Mengelola Data Posisi SDM 

Pada gambar 3.46 adalah class diagram dari aktivitas admin yang akan 

mengelola data posisi sdm yang akan digunakan untuk data diri sumber daya 

manusia pada suatu UMKM. 

 

Gambar 3.46. Class Diagram Menambah Data Posisi SDM 



93 

 

n) Mengelola Data Badges 

Pada gambar 3.47 adalah class diagram dari aktivitas admin yang akan 

mengelola data badges yang akan dikoleksi oleh UMKM setelah menyelesaikan 

persyaratannya. 

 

Gambar 3.47 Class Diagram Menambah Data Badges 

o) Mengelola Data Challenge 

Pada gambar 3.48 adalah class diagram dari aktivitas admin yang akan 

mengelola data Challenge yang akan dikoleksi oleh UMKM setelah menyelesaikan 

persyaratannya. 
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Gambar 3.48. Class Diagram Menambah Data Challenge 

6. Review Hasil Iterasi Pertama 

Berikut dijelaskan review hasil dari iterasi pertama dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

a) Kesesuaian story dengan fitur 

Pada iterasi pertama telah dilakukan beberapa pengerjaan fungsi dan 

menghasilkan beberapa fitur yang bisa digunakan sesuai dengan story yang ada 

pada product backlog. Beberapa fitur tersebut telah dirilis pada kalangan tertentu 

seperti scrum team, scrum master, dan product owner. Hasil pada iterasi pertama 

dapat dilihat pada table 3.27. 
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Tabel 3.27. Kesesuaian story dengan fitur 

No ID Story Fitur 

1 1 

Fitur: Register UMKM 

Deskripsi: 

Pengguna aplikasi (UMKM) yang baru saja 

melakukan pendaftararn akan menambahkan data 

awal UMKM mereka pada halaman register UMKM. 

2 2 

Fitur: Login UMKM 

Deskripsi: 

Pengguna aplikasi (UMKM) dapat melakukan register 

dan login dengan menggunakan akun Google mereka. 

Dan dapat mengambil beberapa data yang terdapat 

pada akun Google-nya 

3 3 

Fitur: Melihat data UMKM 

Deskripsi: 

Pengguna aplikasi dapat melihat data UMKM yang 

telah ditambahkan pada halaman register UMKM. 

Data yang dilihat adalah data profil UMKM, data 

validasi UMKM, dan data organisasi UMKM. 

4 4 

Fitur: Merubah data UMKM 

Deskripsi: 

Pengguna aplikasi dapat merubah data UMKM. Data 

yang dapat dirubah adalah data profil UMKM, data 

validasi UMKM, dan data organisasi UMKM. 

5 5 

Fitur: 

- Menambahkan timeline portofolio 

- Pembinaan, pemenuhan SDM, dan pembelian bahan 

baku dengan metode crowdsourcing. 

Deskripsi: 

UMKM dapat menambahkan Timeline Portfolio 

untuk memperbaharui kinerja UMKM serta untuk 



96 

 

No ID Story Fitur 

menyelesaikan permasalahan UMKM dengan metode 

Crowdsourcing. Permasalahan UMKM yang dapat 

diselesaikan dengan metode Crowdsourcing adalah 

pemenuhan ahli, pemenuhan sdm, dan pemenuhan 

bahan baku. 

6 6 

Fitur:  

- Melihat Badges 

- Klaim Badges 

Deskripsi: 

UMKM dapat mengoleksi badges dengan 

menyelesaikan persyatan bagdes dan akan 

ditampilkan di halaman data UMKM 

7 7 

Fitur:  

- Melihat Challenge 

- Klaim Challenge 

Deskripsi: 

UMKM dapat menyelsaikan challenge tiap bulannya 

dengan menyelesaikan persyatan challenge. 

8 8, 9 

Fitur: 

- Poin 

- Peringkat UMKM 

Deskripsi: 

UMKM akan mendapatkan poin setiap 

memperbaharui Timeline Portofolionya. Poin tersebut 

akan digunakan untuk sistem pemeringkatan yang ada 

di Usahanesia. Sistem pemeringkatan ini akan 

digunakan untuk membandingkan kinerja UMKM 

satu dengan yang lain. 

9 
14, 15, 16, 17, 

18 

Fitur: 

- Login Admin 

- Cek UMKM aktif 
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No ID Story Fitur 

- Mengelola data posisi sdm 

- Mengelola data challenge 

- Mengelola data badges 

Deskripsi: 

Admin dapat masuk kedalam sistem dan mengelola 

pengguna serta data yang digunakan pada aplikasi. 

 

b) Rancangan Desain 

Pada tahap ini adalah rancangan desain yang digunakan sebagai acuan 

dalam pembuatan interface aplikasi. Berikut adalah rancangan desain dari seluruh 

aktivitas pada iterasi pertama 

b.1. Login UMKM 

Pada halaman login, UMKM dan ahli akan diberikan satu halaman yang 

sama. Login untuk UMKM akan menggunakan sistem dari google untuk 

mendapatkan beberapa data. Gambaran dari rancangan desain login dapat dilihat 

pada gambar 3.49. 

 

Gambar 3.49. Rancangan Desain Login UMKM 
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b.2. Pendaftaran UMKM 

UMKM yang belum pernah mendaftarkan akun google-nya pada aplikasi 

ini akan diarahkan pada halaman pendaftaran UMKM. Halaman pendaftaran 

UMKM terdapat 3 jenis, yaitu halaman data profil UMKM, halaman data validasi 

UMKM, dan halaman data struktur organisasi UMKM. Halaman data profil 

UMKM memuat seluruh data umum UMKM yang akan diisi oleh UMKM. 

Gambaran dari rancangan desain data profil dapat dilihat pada gambar 3.50. 

 

Gambar 3.50. Rancangan Desain Data Profil 

Halaman data validasi UMKM memuat gambar-gambar penting yang 

menyatakan keaslian UMKM yang akan diunggah oleh UMKM. Mulai dari Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga Surat Izin Usaha Perdaganan (SIUP). 

Gambaran dari rancangan desain data validasi UMKM dapat dilihat pada gambar 

3.51. 
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Gambar 3.51. Rancangan Desain Data Validasi UMKM 

Halaman data struktur organisasi UMKM memuat data sumber daya 

manusia pada suatu UMKM. Gambaran dari rancangan desain data struktur UMKM 

dapat dilihat pada gambar 3.52. 

 

Gambar 3.52. Rancangan Desain Data Struktur UMKM 
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b.3. Profil UMKM 

Pada halaman profil UMKM memuat seluruh data tentang suatu UMKM, 

yaitu data Timeline Portofolio, data profil UMKM, dan data organisasi UMKM. 

Gambaran dari rancangan desain halaman profil UMKM dapat dilihat pada gambar 

3.53. 

 

 

Gambar 3.53. Rancangan Desain Halamna Profil UMKM 

b.4. Timeline Portofolio 

Pada halaman Timeline Portofolio, UMKM dapat menambahkan kegiatan 

dan kinerja mereka. Terdapat 4 jenis kategori yang ada pada Timeline Portofolio, 

yaitu bebas, produktivitas, sumber daya manusia, serta teknologi. Gambaran dari 

rancangan desain halaman Timeline Portofolio dapat dilihat pada gambar 3.54. 
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Gambar 3.54. Rancangan Desain halaman Timeline Portofolio 

b.5. Halaman Badges 

Pada halaman badges memuat seluruh data tentang badges yang ada pada 

aplikasi ini. UMKM dapat mengklaim badges apabila persyaratan dari badges 

tersebut telah terpenuhi. Gambaran dari rancangan desain halaman badges dapat 

dilihat pada gambar 3.55. 

 

Gambar 3.55. Rancangan Desain Halaman Badges 
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b.6. Halaman Challenge 

Pada halaman challenge memuat seluruh data tentang challenge yang ada 

pada aplikasi ini. UMKM dapat mengklaim challenge apabila persyaratan dari 

challenge tersebut telah terpenuhi. Gambaran dari rancangan desain halaman 

challenge dapat dilihat pada gambar 3.56. 

 

Gambar 3.56. Rancangan Desain Halaman Challenge 

b.7. Halaman Ranking 

Pada halaman ranking memuat seluruh data tentang UMKM yang 

diurutkan berdasarkan poin. UMKM dapat menyaring ranking tersebut berdasarkan 

jenis UMKM. Pada sisi kanan akan ditampilkan tombol lihat detail untuk melihat 

detail UMKM lain dari halaman ranking. Gambaran dari rancangan desain halaman 

ranking dapat dilihat pada gambar 3.57. 
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Gambar 3.57. Rancangan Desain Halaman Ranking 

b.8. Halaman Login Admin 

Pada halaman login admin, admin akan mengisi email dan password. 

Gambaran dari rancangan desain login admin dapat dilihat pada gambar 3.58. 

 

 

Gambar 3.58. Rancgan Desain Halaman Login Admin 
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b.9 Halaman Admin 

Pada halaman Admin akan memuat 4 menu, yaitu menu pengguna aktif, 

menu challenge, menu badges, dan menu posisi sdm. Menu pengguna aktif 

digunakan oleh admin untuk melihat data UMKM yang telah terdaftar pada aplikasi 

ini. Gambaran dari rancangan desain data pengguna aktif dapat dilihat pada gambar 

3.59. 

 

Gambar 3.59. Rancangan Desain halaman Pengguna Aktif 

Menu challenge digunakan oleh admin untuk menambah data challenge 

pada aplikasi ini. Data yang ditampilkan pada halaman ini adalah nama challenge, 

deskripsi, gambar, jumlah poin dan tanggal dibuat. Nama Gambaran dari rancangan 

desain menu challenge dapat dilihat pada gambar 3.60. 
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Gambar 3.60. Rancangan Desain Menu Challenge 

Menu badges digunakan oleh admin untuk menambah data badges pada 

aplikasi ini. Gambaran dari rancangan desain menu badges dapat dilihat pada 

gambar 3.61. 

 

Gambar 3.61. Rancangan Desain Menu Badges. 
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Menu posisi sdm digunakan oleh admin untuk menambah data posisi sdm 

pada aplikasi ini. Gambaran dari rancangan desain menu posisi sdm dapat dilihat 

pada gambar 3.62. 

 

Gambar 3.62. Rancangan Desain Menu posisi sdm 

c) Kesimpulan Review 

Kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dan pengembangan oleh scrum 

master, product owner, serta pengembang memiliki beberapa kekurangan pada 

sistem. Beberapa kekurangan tersebut adalah pada fitur pertemanan yang belum 

dikembangkan. Fitur pertemanan digunakan oleh UMKM untuk melihat data 

UMKM lain serta Timeline Portofolio milik UMKM lain untuk membandingkan 

dengan UMKM lain 

Selanjutnya adalah belum adanya fitur untuk mendeteksi apakah suatu 

UMKM telah terverifikasi. Acuan UMKM telah terverifikasi adalah dengan 

melengkapi seluruh data UMKMnya. Fitur untuk melihat portofolio kinerja 

UMKM juga diperlukan agar dapat mengetahui hasil dari kinerja UMKM tiap bulan 
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dan tiap musimnya. Fitur terakhir yang perlu ditambahkan adalah penambahan 

menu dashboard untuk usahanesia agar dapat melihat data kinerja UMKM dan 

timeline porfotolio UMKM secara keseluruhan dalam bentuk grafik 

b. Sprint Review Iterasi Kedua 

Pada sprint review iterasi kedua ini akan dikerjakan adalah hal yang sama 

dari sprint review iterasi pertama, namun terdapat beberapa tambahan yaitu 

memperbaiki tampilan dan memperbaiki dari hasil review dengan product owner. 

1. Perbaikan dari iterasi pertama 

a) Penambahan Fitur Pertemanan 

Penambahan fitur pertemanan digunakan untuk melihat data UMKM lain 

serta Timeline Portofolio milik UMKM lain untuk membandingkan dengan 

UMKM lain. Timeline portofolio dari UMKM lain akan langsung ditampilkan pada 

halaman utama UMKM setelah UMKM tersebut mengikutinya. 

b) Penambahan Fitur Cek Verifikasi 

Cek verifikasi digunakan mendeteksi apakah suatu UMKM telah 

terverifikasi. Acuan UMKM telah terverifikasi adalah dengan melengkapi seluruh 

data UMKMnya. Data UMKMnya meliputi data profil UMKM, data struktur 

organisasi dan data validasi UMKM.  

c) Penambahan Fitur Melihat Portofolio Kinerja UMKM 

Portofolio kinerja UMKM digunakan untuk melihat hasil dari kinerja 

UMKM selama semusim yang telah dibagikan sebelumnya pada Timeline 

Portofolio. Pada Portofolio kinerja UMKM menunjukkan beberapa hasil penilaian 

seperti buruk, cukup serta baik. 
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d) Penambahan Fitur Melihat Dashboard Kinerja UMKM 

Dashboard kinerja UMKM berguna untuk melihat seluruh kinerja 

UMKM, jumlah pengguna, serta jumlah posting timeline portofolio dalam bentuk 

grafik yang akan digunakan usahanesia dalam menentukan masalah UMKM. 

2. Use Case Diagram 

Pada Use Cace Diagram iterasi kedua, terdapat penambahan use case 

seperti pada tabel 3.63. Terlihat adanya fitur baru seperti fitur pertemanan, fitur cek 

verifikasi UMKM, fitur melihat portofolio kinerja UMKM, dan fitur dashboard 

kinerja UMKM.  

Fitur pertemanan berguna agar UMKM dapat mengetahui secara langsung 

kegiatan atau timeline portofolio dari UMKM lain. Sedangkan fitur cek verifikasi 

UMKM berguna untuk mengetahui apakah data UMKM tersebut telah dimasukkan 

seluruhnya. 

Fitur melihat portofolio kinerja UMKM berguna agar UMKM dapat 

melihat hasil kinerja bisnisnya yang terbagi menjadi beberapa nilai yaitu buruk, 

cukup, dan baik. Sedangkan fitur selanjutnya adalah fitur dashboard kinerja 

UMKM. Fitur ini berfungsi untuk pihak usahanesia agar lebih mudah dalam 

menentukan kebutuhan UMKM berdasarkan nilai kinerja UMKM 
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Gambar 3.63 Use Case Diagram Sistem Pemeringkatan Iterasi Kedua 

3. Activity Diagram 

Penjelasan tentang proses yang terdapat pada use case diagram iterasi 

kedua dapat dijelaskan pada beberapa activity diagram yang terdapat dibawah ini : 
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a) Mengikuti UMKM Lain 

Pada Gambar 3.64 adalah tampilan activity diagram dari proses mengikuti 

UMKM lain. Gambar tersebut menjelaskan alur UMKM dalam mengikuti UMKM 

lain. UMKM harus terlebih dahulu melihat data detail UMKM lain lalu dapat 

mengikuti UMKM lain.  

 

Gambar 3.64. Activity Diagram Mengikuti UMKM Lain 
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b) Cek Verifikasi 

Pada Gambar 3.65. adalah tampilan activity diagram dari proses cek 

verifikasi data UMKM. Gambar tersebut menjelaskan alur sistem dalam 

memvalidasi seluruh data UMKM. Data yang divalidasi adalah data profil UMKM, 

data struktur organisasi UMKM dan data validasi UMKM. Pesan hasil cek 

verifikasi akan ditampilkan pada halaman utama UMKM 

 

Gambar 3.65. Activity Diagram Cek Verifikasi 
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c) Melihat Portofolio Kinerja UMKM 

Pada Gambar 3.66 adalah tampilan activity diagram dari proses melihat 

Portofolio kinerja UMKM. Gambar tersebut menjelaskan alur UMKM dalam 

melihat kinerja UMKM. UMKM harus terlebih dahulu membuka halaman profil 

lalu dapat memilih menu history untuk melihat Portofolio kinerja UMKM.  

 

Gambar 3.66. Activity Diagram Melihat Portofolio Kinerja UMKM 

d) Fitur Melihat Dashboard Kinerja UMKM 

Pada Gambar 3.67 adalah tampilan activity diagram dari proses melihat 

Dashboard kinerja UMKM. Gambar tersebut menjelaskan alur admin dalam 
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melihat dashboard kinerja UMKM. Admin harus terlebih dahulu login dan 

membuka menu dashboard untuk melihat kinerja UMKM dalam bentuk grafik.  

 

Gambar 3.67. Activity Diagram Dashboard Kinerja UMKM 

4. Flow of Event 

a) Mengikuti UMKM Lain 

Tabel 3.28. Flow of Event Mengikuti UMKM Lain 

Deskripsi Use case mengikuti UMKM lain berfungsi untuk UMKM 

mengikuti UMKM lain agar mengetahui kegiatan dan profil 

UMKM yang bersangkutan 
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Kondisi Awal UMKM telah login aplikasi 

Kondisi Akhir UMKM mengikuti kegiatan UMKM lain 

Aliran Kejadian 

Utama 1 

No User Sistem 

1 UMKM memilih 

menu ranking. 

Sistem menampilkan halaman 

ranking dan menampilkan 

seluruh ranking UMKM yang 

diurutkan berdasarkan poin 

tertinggi. 

2 UMKM menekan 

tombol lihat detail 

pada UMKM lain 

yang ingin dilihat 

detailnya 

Sistem menampilkan Data 

Detail dari UMKM yang 

dipilih 

3 UMKM menekan 

tombol ikuti 

Sistem akan menyimpan data 

UMKM yang mengikuti 

UMKM lain serta 

menambahkan poin pada 

UMKM tersebut dan 

menampilkan notifikasi pada 

UMKM lain yang diikuti 

 

b) Cek Verifikasi 

Tabel 3.29. Flow of Event Cek Verifikasi 

Deskripsi Use case cek verifikasi berfungsi untuk memastikan data 

UMKM telah dimasukkan seluruhnya oleh UMKM 

Kondisi Awal UMKM telah login aplikasi 

Kondisi Akhir UMKM mendapat pesan akun telah diverifikasi 

Aliran Kejadian 

Utama 1 

No User Sistem 

1 Mengisi data UMKM Sistem memvalidasi apakah 

UMKM tersebut telah mengisi 

seluruh data UMKM. Jika 

validasi terpenuhi akan 

menampilkan pesan akun 

UMKM anda telah 

terverifikasi, jika tidak akan 

mmenampilkan pesan akun 
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UMKM anda belum 

terverifikasi. 

 

c) Melihat Portofolio Kinerja UMKM 

Tabel 3.30. Flow of Event Melihat Portofolio Kinerja UMKM 

Deskripsi Use case melihat Portofolio Kinerja UMKM berfungsi 

untuk mengetahui kondisi dari kinerja UMKM 

Kondisi Awal UMKM telah login aplikasi 

Kondisi Akhir UMKM dapat melihat Portofolio kinerja UMKM 

Aliran Kejadian 

Utama 1 

No User Sistem 

 1 UMKM memilih 

halaman profil. 

Sistem menampilkan halaman 

profil. 

 2 UMKM memilih 

menu history pada 

halaman profil 

Sistem menampilkan data 

Portofolio kinerja UMKM 

 

d) Fitur Melihat Dashboard Kinerja UMKM 

Tabel 3.31. Flow of Event Melihat Dashboard Kinerja UMKM 

Deskripsi Use case melihat Dashboard Kinerja UMKM berfungsi 

untuk melihat kinerja UMKM dalam bentuk grafik 

Kondisi Awal Admin telah login aplikasi 

Kondisi Akhir Admin dapat melihat dashboard kinerja UMKM 

Aliran Kejadian 

Utama 1 

No User Sistem 

 1 Admin memilih 

menu dashboard. 

Sistem menampilkan menu 

dashboard. 

 2 Admin memilih 

menu history pada 

halaman profil 

Sistem menampilkan data 

kinerja UMKM dalam bentuk 

grafik 
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5. Sequence Diagram 

a) Mengikuti UMKM Lain 

Pada Gambar 3.68 adalah sequence diagram dari proses mengikuti 

UMKM lain. UMKM dapat mengikuti UMKM lain untuk melihat kegiatan dari 

UMKM lain. 

 

Gambar 3.68. Sequence Diagram Mengikuti UMKM Lain 

b) Cek Verifikasi 

Pada Gambar 3.69 adalah sequence diagram dari proses cek verifikasi. 

Proses cek verifikasi dilakukan oleh sistem setelah UMKM menambahkan data 

UMKMnya. 
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Gambar 3.69. Sequence Diagram Cek Verifikasi 

c) Melihat Portofolio Kinerja UMKM 

Pada Gambar 3.70 adalah sequence diagram dari proses melihat Portofolio 

kinerja UMKM. UMKM dapat melihat Portofolio kinerja UMKM untuk melihat 

kondisi kinerja UMKM berdasarkan tolak ukur yang tersedia. 

 

Gambar 3.70. Sequence Diagram Melihat Portofolio Kinerja UMKM 
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d) Fitur Melihat Dashboard Kinerja UMKM 

Pada Gambar 3.71 adalah sequence diagram dari proses melihat 

Dashboard Kinerja UMKM. UMKM dapat melihat dashboard kinerja UMKM 

untuk melihat kinerja UMKM dalam bentuk grafik. 

 

Gambar 3.71. Sequence Diagram Melihat Dashboard Kinerja UMKM 

6. Class Diagram 

a) Mengikuti UMKM Lain 

Pada gambar 3.72 adalah class diagram aktivitas UMKM mengikuti 

UMKM lain untuk mengetahui kegiatan atau Timeline Portofolio milik UMKM. 

 

Gambar 3.72. Class Diagram Mengikuti UMKM Lain 
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b) Cek Verifikasi 

Pada gambar 3.73 adalah class diagram dari aktivitas cek verifikasi yang 

dilakukan oleh sistem setelah UMKM melakukan penambahan data UMKMnya. 

Cara sistem memvalidasi data keseluruhan UMKM adalah dengan mengakses tabel 

profil UMKM. tabel profil UMKM meliputi data profil UMKM, data validasi 

UMKM higga data struktur organisasi UMKM 

 

Gambar 3.73. Class Diagram Cek Verifikasi 

c) Melihat Portofolio Kinerja UMKM 

Pada gambar 3.74 adalah class diagram dari aktivitas melihat Portofolio 

kinerja UMKM. Portofolio Kinerja UMKM meliputi 3 kategori yaitu produktivitas, 

sdm, dan teknologi. 
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Gambar 3.74. Class Diagram Meliaht Portofolio Kinerja UMKM 

d) Fitur Melihat Dashboard Kinerja UMKM 

Pada gambar 3.75 adalah class diagram dari aktivitas melihat dashboard 

kinerja UMKM. Dashboard Kinerja UMKM akan ditampilkan dalam bentuk 

grafik. 

 

Gambar 3.75. Class Diagram Melihat Dashboard Kinerja UMKM 
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7. Review Hasil Iterasi Kedua 

Pada tahap ini akan dijelaskan review dari iterasi kedua yang dijelaskan sebagai 

berikut. 

a) Kesesuaian story dengan fitur 

Pada iterasi kedua telah dilakukan pengerjaan proses lebih lanjut dan menghasilkan 

beberapa fitur yang sesuai dengan product backlog dan kesimpulan review iterasi 

pertama. Kesesuaian story dan fitur yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 3.32. 

Tabel 3.32. Kesesuaian Storty dengan Fitur Iterasi Kedua 

No ID Story Fitur 

1 12 

Fitur: 

- Pertemanan 

- Notifikasi Pertemanan 

Deskripsi: 

Fitur Pertemanan digunakan untuk UMKM 

membandingkan kegiatannya atau Timeline 

Portofolionya dengan UMKK lain 

2 13 

Fitur: 

cek verifikasi 

Deskripsi: 

Fitur cek verifikasi digunakan untuk memvalidasi 

seluruh data UMKM. 

3 11 

Fitur: 

Melihat Portofolio Kinerja UMKM 

Deskripsi: 

Fitur melihat Portofolio kinerja UMKM digunakan 

untuk melihat hasil kinerja UMKM. 

4 19 
Fitur: 

Melihat Dashboard Kinerja UMKM 
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No ID Story Fitur 

Deskripsi: 

Menampilkan Data Kinerja UMKM dalam bentuk 

grafik. 

 

b) Rancangan Desain 

b.1. Fitur pertemanan 

Pada gambar 3.76, UMKM dapat mengikuti UMKM lain dengan menekan 

tombol ikuti. 

 

Gambar 3.76. Rancangan Dsain Mengikuti UMKM Lain. 

Setelah menekan tombol mengikuti kepada UMKM lain, maka akan 

muncul notifikasi UMKM tersebut telah mengikuti UMKM lain. UMKM lain 

tersebut juga dapat melihat timeline portofolio dari UMKM yang diikutinya. 

Sehingga UMKM dapat melihat dan memantau kinerja bisnis UMKM lainnya 

secara sewaktu waktu Proses Notifikasi dapat dilihat pada gambar 3.77. 
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Gambar 3.77. Rancangan Desain Proses Notifikasi 

b.2. Fitur Cek Verifikasi 

Pada gambar 3.78, halaman utama UMKM akan terdapat tampilan yang 

berisi pesan akun anda telah terverifikasi. Hal ini menandakan bahwa UMKM 

tersebut telah menambahkan seluruh data UMKMnyaa kedalam aplikasi. 

 

Gambar 3.78. Rancangan Desain Fitur Cek Verifikasi 

Pada gambar 3.79, halaman utama UMKM akan terdapat tampilan yang 

berisi pesan akun anda belum terverifikasi, tingkatkan akun anda. Hal ini 



124 

 

menandakan bahwa UMKM tersebut belum menambahkan seluruh data UMKMna 

kedalam aplikasi. 

 

Gambar 3.79. Rancangan Desain Pesan Akun Telah Terverifikasi 

b.3. Portofolio Kinerja UMKM 

Pada Gambar 3.80. adalah rancangan desain dari portofolio kinerja 

UMKM yang akan menampilkan nilai kinerja UMKM berdasarkan 3 kategori yaitu 

produktivitas, sdm, dan teknologi 

 

Gambar 3.80. Rancangan Desain Portofolio Kinerja UMKM 

b.4. Dashboard Kinerja UMKM 
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Pada Gambar 3.81. adalah rancangan desain dari dsahboard kinerja 

UMKM yang akan menampilkan nilai kinerja UMKM dalam bentuk grafik. 

 

Gambar 3.81 Rancangan Desain Dashboard kinerja UMKM 

c) Kesimpulan Review 

Dengan adanya perbaikan pada iterasi kedua, telah menyelesaikan masalah 

yang telah didiskusikan pada iterasi pertama dan telah sesuai dengan product 

backlog. 

3.3.2. Sprint Retrospective 

Tahapan ini melakukan pembahasan kekurangan yang dilakukan secara 

personal oleh scrum master terhadap individu dari developemt team. Proses ini 

menghasilkan catatan berupa kekurangan yang dimulculkan oleh development 

team. Pencatatan tersebut dilakukan oleh scrum master yang berdasarkan analisis 

terhadap target pengerjaan serta pengerjaan pelaksanaan yang terjadi. Tahapan 

sprint retrospective akan dijelaskan pada tabel 3.33. 
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Tabel 3.33. Perbandingan iterasi 1 dan 2 pada sprint restropective. 

Iterasi Fitur Status Improvement 

1 

Pertemanan Buruk  

Verifikasi Buruk  

Portofolio 

Kinerja 

UMKM 

Buruk  

Dashboard 

Kinerja 

UMKM 

Buruk  

2 

 

Pertemanan Baik - Penambahan 

Fitur Melihat 

Detail UMKM 

Lain 

- Penambahan 

Fitur 

Mengikuti 

UMKM lain 

Verifikasi Baik Penambahan fitur 

cek verifikasi 

oleh sistem 

Portofolio 

Kinerja 

UMKM 

Baik Penambahan fitur 

portofolio kinerja 

UMKM 

Dashboard 

Kinerja 

UMKM 

Baik Penambahan fitur 

dashboard kinerja 

UMKM 

  

Dengan adanya penambahan serta perbaikan yang dilakukan, pengembang 

menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kecepatan awal. 
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3.3.3. Product 

Pada tahapan ini adalah hasil keluaran dari produk yang dihasilkan dan 

sesuai dengan product backlog.  Beberapa produk tersebut adalah sistem 

pemeringkatan kinerja UMKM dengan metode Gamification dan konsep 

Crowdsourcing berbasis Web pada Startup Usahanesia dan buku laporan tugas 

akhir. 
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BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

4.1. Implementasi 

4.1.1. Kebutuhan Software dan Hardware 

Berikut adalah kebutuhan software dan  hardware  untuk mengaplikasikan aplikasi 

ini dari sisi client atau server seperti yang tampak pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Kebutuhan Sofware dan Hardware 

 Client Server 

Kebutuhan 

software 

1. Minimum Windows XP 

2. Browser 

direkomendasikan Google 

Chrome 

1. Sistem Operasi min Windows 

XP 

2. Web Server Apache/2.4 

3. Versi PHP (5,6-7,3) 

4. Database MariaDB 10.2, 

PHPMyadmin 

5. Composer (1.7.3) 

Kebutuhan 

hardware 

1. Jaringan internet 

2. Minimal RAM 2 

1. Jaringan Internet 

2. Minimal RAM 8 

 

Kebutuhan pada bagian client dan server dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Client 

Untuk keperluan menjalankan aplikasi diperlukan mempunyai akses 

internet dan aplikasi berupa browser. Penggunaan browser direkomendasikan 

untuk menggunakan browser Google Chrome agar tampilan terlihat baik dan proses 

berjalan dengan lancar. Penggunaan Google Chrome membutuhkan minimum 

Windows XP agar aplikasi dapat di install dan digunakan. 
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2. Server 

Penggunaan kebutuhan pada bagian server perlu memperhatikan beberapa 

fitur seperti web server Apache v.2.4 dimana penggunaan web server  tersebut 

memiliki beberapa kelebihan yaitu dapat lintas platform, kemudahan konfigurasi, 

dan stabil. Penggunana versi hape pada server ini dapat mengatasi berbagai versi 

mulai dari 5.6-7.3. Penggunaan MariDB dan PHPMyAdmin yang digunakan 

bertujuan untuk mengintregasikan data. Kebutuhan terakhir adalah composer yang 

berguna untuk mengelola dependency pada PHP. Penggunaan kebutuhan telah 

dicoba dan dirasa dapat mengetasi penggunaan pada aplikasi. 

4.1.2. Aplikasi 

Aplikasi sistem pemeringkatan kinerja UMKM berbasis web terbagi menjadi dua 

iterasi sesuai dengan rencana awal. Pada iterasi pertama aplikasi sistem 

pemeringkatan kinerja UMKM berbasis web yang mana user dapat mendaftarkan 

UMKM meraka, memasukkan data UMKM, menambahkan Timeline Portofolio, 

mengoleksi badges, menyelesaikan challenge, mendapatkan poin, mendapatkan 

hasil pemeringkatan berdasarkan poin yang didapatkan serta melihat data detail 

UMKM lain. Pata iterasi pertama juga akan mendapatkan feedback untuk 

mengubah tampilan dan memperbaiki sistem. Pada iterasi  kedua menerapkan 

perbaikan yang didapat pada feedback iterasi pertama. 

a) Iterasi Pertama 

1. Tampilan utama / home 

Pada gambar 4.1 adalah tampilan halaman utama / home dari startup 

Usahanesia. Terdapat beberapa menu yang menjelaskan tentang startup Usahanesia 
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di bagaian atas. UMKM yang ingin masuk kedalam aplikasi atau login dapat 

menekan tombol login  menu bagian atas. 

 

Gambar 4.1  Tampilan Halaman Utama 

2. Login UMKM 

Pada gambar 4.2 adalah tampilan halaman login aplikasi.. Sistem login 

yang digunakan untuk UMKM adalah sistem dari google. UMKM akan 

memasukkan email dan password google dan akan masuk ke dalam aplikasi. Selain 

itu baik UMKM baru ataupun UMKM  lama dapat memasuki aplikadi dengan cara 

yang sama. Sistem yang membedakan adalah jika UMKM baru diwajibkan untuk 

melakukan registrasi atau memasukkan data awal UMKM terlebih dahulu. 

 

Gambar 4.2. Tampilan Halaman Login 
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3. Register UMKM 

UMKM yang baru mendaftar ke dalam aplikasi usahanesia akan diarahkan 

ke halaman registrasi untuk memasukkan data awal UMKM. Data awal UMKM 

tersebut adalah data profil UMKM dan data struktur organisasi UMKM. Dalam 

mengisi data profil, UMKM diharuskan mengisi 10 data yaitu nama UMKM, 

alamat, kota, provinsi, telepon, bidang UMKM ( seperti perdagangan, restoran, 

perikanan, dan lain-lain ), jenis UMKM ( seperti mikro, kecil, dan menengah ), 

tahun berdiri, deskripsi, dan foto UMKM. Tampilan halaman register UMKM 

dalam mengisi data profil UMKM dapat dilihat pada gambar 4.3. Tampilan Penuh 

dari tampilan dapat dilihat pada lampiran 2 

 

Gambar 4.3 Tampilan Halaman Register 

Pada gambar 4.4 adalah tampilan halaman register UMKM dalam mengisi 

struktur organisasi. UMKM diwajibkan mengisi 5 data, yaitu, nama depan, nama 

belakang, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan posisi sdm. Setelah mengisi data 

tersebut, UMKM menekan tombol  , dan data tersebut akan tampil pada 

tabel dibawah tombol simpan. 
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Gambar 4.5. Tampilan Halaman Utama 

 

Gambar 4.4. Tampilan Halaman Register Struktur Organisasi 

4. Halaman Utama 

UMKM yang telah melakukan login akan diarahkan pada halaman utama 

UMKM yang berisi timeline portofolio UMKM, nama, email, foto serta poin 

UMKM. Tampilan halaman utama UMKM dapat dilihat pada gambar 4.5. 
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5. Menambah Timeline Portofolio 

Pada tampilan Timeline Portofolio, UMKM dapat memilih satu dari 4 

kategori yang ada. 4 Kategori timeline portofolio tersebut adalah kategori bebas, 

produktivitas, sumber daya manusia, dan teknologi. Pada kategori bebas UMKM 

dapat menuls dan menambahkan tenang apapun. Selain itu pada kategori bebas 

akan diimplementasikan konsep crowdsourcing sehingga UMKM yang 

mempunyai permasalahan atau ingin meningkatkan kinerja UMKMnya dapat 

menggunakan Timeline Portofolio untuk mendapatkan ahli, sumber daya manusia 

baru dan bahan baku melalui internet ( usahanesia ). Tampilan Timeline Portofolio 

kategori bebas dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6. Tampilan Timeline Portofolio Kategori Bebas 

Salah satu penggunaan timeline portofolio kategori bebas adalah untuk 

mencari pembinaan kepada para ahli. Cara mencari pembinaan kepada para ahli 

adalah dengan menambahkan timeline portofolio dengan isi kebutuhan ahli 

tersebut. Contoh isi timeline portofolio dalam mencari ahli dapat dillihat pada 

gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Tampilan Timeline Portofolio Mencari Ahli 

Setelah UMKM menambahkan timeline portofolio tersebut, akan muncul 

tampilan untuk memilih ahli sesuai dengan yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut. 

Tampilan memlih ahli dapat dilihat pada gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Tampilan memilih ahli 

Setelah UMKM memilih ahli yang sesuai, sistem akan secara langsung 

menambahkan timeline portofolio mereka yang berisi sedang melakukan 

pembinaan dengan ahli yang dipilih. Tampilan timeline portofolio tentang 

pembinaan dengan ahli dapat dilihat pada gambar 4.9. 
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Gambar 4.9. Tampilan Timeline Portofolio Pembinaan dengah Ahli 

UMKM yang telah melakukan pembinaan dengah ahli juga akan 

mendapatkan poin keaktifan. Poin keaktifan tersebut dapat dilihat pada gambar 

4.10. 

 

Gambar 4.10. Tampilan Poin Pembinaan Ahli 

Pada kategori produktivitas, UMKM dapat menambahkan timeline 

portofolio mereka tentang omset yang mereka dapatkan. UMKM dapat memilih 

menambahkan timeline portofolio tentang produktivitas berdasarkan hari atau 

bulan. Omset atau produktivitas mereka akan dinilai berdasarkan peningkatannya. 

Jika ada peningkataan akan mendapatkan poin namun jika tidak ada peningkatan 

maka UMKM tersebut tidak akan mendapatkan poin. Tampilan timeline portofolio 

kategori produktivitas dapat dilihat pada gambar 4.11. 

 

Gambar 4.11. Tampilan Timeline Portofolio Kategori Produktivitas 
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 Jika UMKM memilih untuk mempublikasikan omsetnya secara harian, 

maka UMKM harus mempublikasikan omset minimal sejumlah 20 kali setiap bulan 

agar dapat menjadi acuan peningkatan pada bulan selanjutnya. Omset yang 

dipublikasikan sejumlah 20 kali tersebut akan dihitung rata-ratanya dan menjadi 

acuan dalam  omset selama sebulan. Jika UMKM tidak mempublikasikan sejumlah 

20 kali, maka UMKM tersebut tidak akan mendapatkan poin pada bulan selanjutnya 

jika terdapat peningkatan omset. Keuntungan memilih publikasi omset harian 

adalah mendapat poin keaktifan yang cukup tinggi.  Tampilan UMKM dalam 

mempublikasikan omset pada timeline portofolio UMKM secara harian dapat 

dilihat pada gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12. Tampilan Timeline Portofolio tentang Omset Harian 

Apabila UMKM memilih mempublikasikan omset pada timeline portofolio 

secara bulanan, maka UMKM hanya perlu mempublikasikan sekali setiap bulan 

dan dapat menjadi acuan untuk perhitungan peningkatan omset UMKM pada bulan 

selanjutnya. Tampilan UMKM dalam mempublikasikan omset pada timeline 

portofolio UMKM secara bulanan dapat dilihat pada gambar 4.13.  

 

Gambar 4.13. Tampilan Timeline Portofolio tentang Omset Bulanan 
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UMKM yang omsetnya meningkat juga akan mendapat poin. Jumlah poin 

yang didapat akan bergantung pada presentase peningkatan omset. Tampilan poin 

yang didapat UMKM saat omsetnya meningkat dapat dilihat pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14. Tampilan Poin Omset 

Kategori sumber daya manusia memuat form masukan pelatihan dan 

pendidikan. UMKM dapat memlih untuk menambahkan timeline portofolio 

mengenai pendidikan ataupun pelatihan. UMKM dapat menambahkan timeline 

portofolio mengenai pelatihan apa yang telah dilakukan UMKM tersebut dalam 

rangka meningkatkan kinerja UMKM mereka. Sedangkan untuk pendidikan, dapat 

lebih spesifik kepada karyawan yang mana serta  jenis pendidikan yang 

dilakukannya. Tiap kategori akan mendapatkan poin yang berbeda. Tampilan 

timeline portofolio kategori sumber daya manusia dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15. Tampilan Timeline Portofolio Kategori Sumber Daya Manusia 
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UMKM yang memilih untuk menambahkan pelatihan pada timeline 

portofolio, dapat mengisi jenis pelatihan yang dilakukan pada kolom masukkan 

pelatihan. Tampilan timeline portofolio tentang pelatihan dapat dilihat pada gambar 

4.16. 

 

Gambar 4.16. Tampilan Timeline Portofolio tentang Pelatihan. 

Setelah menambahkan timeline portofolio tentang pelatihan, maka UMKM juga 

akan mendapatkan poin. Tampilan poin yang didapat UMKM setelah 

menambahkan timeline portofolio tenang pelatihan dapat dilihat pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17. Tampilan Poin Pelatihan 

Sedangkan UMKM yang mempublikasikan pendidikan yang dilakukan tiap 

karyawannya dapat memasukkan pada kolom masukkan pendidikan karyawan. 

Tampilan  timeline portofolio tentang publikasi pendidikan karyawan dapat dilihat 

pada gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18. Tampilan Timeline Portofolio tentang pendidikan karyawan 
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Selain itu UMKM juga akan mendapatkan poin atas penambahan timeline 

portofolio mengenai pendidikan karyawannya. Tampilan poin yang didapat 

UMKM setelah menambahkan timeline portofolio tentang pendidikan 

karyawannya dapat dilihat pada gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19. Tampilan Poin Pendidikan Karyawan. 

Pada timeline portofolio kategori teknologi, UMKM dapat menambahkan 

timeline portofolio mengenai teknologi apa yang baru ataupun yang telah mereka 

gunakan. Teknologi yang dimaksukdan adalah seperti penggunaan aplikasi mobile 

untuk penjualan, aplikasi website untuk pemasaran serta marketplace. Tiap ada 

teknologi baru UMKM akan mendapatkan poin. Tampilan timeline portofolio 

kategori teknologi dapat dilihat pada gambar 4.20.  

 

Gambar 4.20. Tampilan Timeline Portofolio Kategori Teknologi 
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Teknologi UMKM terbaru yang telah ditambahkan akan tampil pada 

timeline porotoflio UMKM tesebut. Tampilan  timeline porotoflio mengenai 

teknologi dapat dilihat pada gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21. Tampilan Timelien Portofolio tentang Teknologi 

UMKM yang telah menambahkan teknologi terbarunya pada timeline 

portofolio juga akan mendapatkan hadiah berupa poin. Tampilan poin yang didapat 

UMKM atas penambahakan teknologi terbaru dapat dilihat pada gambar 4.22. 

 

Gambar 4.22. Tampilan Poin Teknologi 

6. Halaman Profil UMKM 

Pada gambar 4.23 adalah tampilan halaman profil UMKM. Adapun 

terdapat 3 data yang dapat ditampilkan pada halaman profil UMKM, yaitu data 

timeline portofolio, profil UMKM, serta data organisasi UMKM. 

 

 

Gambar 4.23. Tampilan Halaman Profil UMKM 



141 

 

 

Pada gambar 4.24 adalah tampilan yang menunjukkan data profil pada 

halaman profil UMKM. Pada tampilan data profil menunjukkan 12 data yaitu data 

yang dimasukkan pada halaman register serta data surat izin usaha perdagangan 

(SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk data SIUP dan NPWP dapat 

ditambahkan pada menu profil UMKM yaitu dengan menekan tombol . 

 

Gambar 4.24. Tampilan Data Profil Halaman UMKM 

Data Organisasi yang ditampilkan pada halaman profil UMKM terdapat 4 data, 

yaitu nama, posisi sdm, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir. Tampilan data 

organisasi dapat dilihat pada gambar 4.25. 

 

Gambar 4.25. Tampilan Data Organisasi Halaman UMKM 
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7. Halaman Merubah Data UMKM 

Pada tampilan halaman merubah data UMKM. Terdapat 3 data yang bisa 

dirubah yaitu, data profil, validasi, serta data struktur organisasi. Tampilan halaman 

ubah data profil dapat dilihat pada gambar 4.26. Tampilan Penuh halaman ubah 

data profil dapat dilihat pada lampiran 3. 

 

Gambar 4.26. Tampilan Halaman Ubah Data Profil 

Pada halaman ubah data validasi UMKM, terdapat 2 masukan yaitu upload 

foto surat izin usaha perdagangan dan upload nomor pokok wajib pajak. Data 

validasi UMKM tidak termasuk data yang dimasukkan saat UMKM pertama kali 

registrasi. Tampilan halaman ubah validasi UMKM dapat dilihat pada gambar 4.27. 

 

Gambar 4.27. Tampilan Halaman Ubah Validasi UMKM 
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Pada gambar 4.28 adalah tampilan halaman ubah struktur organisasi 

UMKM. Pada tampilan ini dapat menambah sumber daya manusia pada suatu 

UMKM, mengurangi, dan merubah data SDM yang sudah ada. 

 

Gambar 4.28. Tampilan Halaman Ubah Struktur Organisasi UMKM 

8. Halaman Badges 

Pada gambar 4.29 adalah tampilan halaman badges. Badges dalam 

gamification berguna untuk memotivasi UMKM agar mempunyai keinginan untuk 

mengoleksi badges tersebut. Tampilan halaman badges menampilkan nama badges, 

gambar, deskripsi serta poin yang didapatkan jika telah mengklaim badges tersebut. 

Jika suatu UMKM  belum menyelesaikan persyaratan suatu badges, maka akan 

tampil status dengan kalimat belum selesai. Jika UMKM telah menyelesaikan 

persyaratan bades maka tampilan status akan berubah menjadi tombol . 

Apabila UMKM tersebut telah menekan tombol , maka status akan berubah 

menjadi selesai. Rincian Poin yang didapat UMKM pada tiap badges telah 

disepakati oleh product owner. 
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Gambar 4.29. Tampilan Halaman Badges 

UMKM yang telah meng-klaim badges akan mendapatkan poin sesuai 

dengan deskripsi yang terdapat pada tabel badges aplikasi. Tampilan poin yang 

didapat UMKM setelah meng-klaim badges dapat dilihat pada gambar 4.30. 

 

Gambar 4.30. Tampilan Poin Badges 

9. Halaman Challenge 

Pada gambar 4.31 adalah tampilan halaman challenge. Challenge pada 

gamifiication berguna untuk memberikan arah dan tujuan kepada UMKM dalam 

menggunakan aplikasi ini. Tampilan halaman challenge menampilkan nama 

challenge, gambar, deskripsi serta poin yang didapatkan jika telah mengklaim 

challenge tersebut.. Jika UMKM telah menyelesaikan persyaratan challenge maka 

tampilan status akan berubah menjadi tombol . Apabila UMKM tersebut 
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telah menekan tombol , maka status akan berubah menjadi selesai. Rincian 

Poin yang didapat UMKM pada tiap challenge telah disepakati oleh product owner. 

 

Gambar 4.31. Tampilan Halaman Challenge 

UMKM yang telah meng-klaim challenge akan mendapatkan poin sesuai 

dengan deskripsi yang terdapat pada tabel challenge aplikasi. Tampilan poin yang 

didapat UMKM setelah meng-klaim challenge dapat dilihat pada gambar 4.32. 

 

Gambar 4.32. Tampilan Poin Challenge 

10. Halaman Ranking 

Halaman ranking memuat seluruh data UMKM yang diurukan 

berdasarkan poin tertinggi. Penggunaan poin pada ranking ini 

mengimplementasikan metode gamification. Setiap keatifan UMKM serta kinerja 

bisnis UMKM akan dinilai dan dikonversi menjadi poin. Data ranking tersebut 
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meliputi peringkat, gambar UMKM, nama UMKM, jenis dan poin yang telah 

didapatkan UMKM tersebut. Pada halaman ranking juga terdapat form untuk 

menyaring data UMKM berdasarkan jenisnya. Pada bagian kanan halaman teradpat 

tombol  untuk melihat data UMKM lain serta tombol 

 untuk melihat data UMKM sendiri. Tampilan halaman 

ranking dapat dilihat pada gambar 4.33. 

 

Gambar 4.33. Tampilan Halaman Ranking 

Jumlah poin pemeringkatan pada aplikasi ini akan diatur ulang setiap 6 

bulan sekali. Hal ini bertujuan agar terjadi keseimbangan antara UMKM yang telah 

lama mendaftar dengan UMKM yang baru mendaftar, sehingga terdapat 

kemungkinan untuk UMKM yang baru mejadi leader. UMKM yang tlah menjadi 

leader pada musim sebelumnya akan mendapatkan hadiah yaitu akun premium 

pada Usahanesia. UMKM juga dapat melihat riwayat poin yang telah didapatkan 

pad musim musim sebelumnya. 
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11. Detail Poin 

Pada gambar 4.34 adalah tampilan detail poin. Pada tampilan ini UMKM 

dapat melihat detail poin yang telah mereka dapatkan baik melakui keaktifan 

maupun penilian kinerja bisnis mereka. 

 

Gambar 4.34. Tampilan Detail Poin 

12. Login Admin 

Pada gambar 4.35 adalah tampilan login admin. Pada tampilan ini admin 

dapat melakukan login dengan memasukkan email dan password usahanesia. 

Apabila email dan password yang dimasukkan benar maka akan masuk ke halaman 

selanjutnya. 
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Gambar 4.35. Tampilan Halaman Login Admin 

13. Halaman Pengguna Aktif 

Fitur pertama dari sistem admin adalah melihat pengguna aktif. Admin 

dapat melihat UMKM yang telah terdaftar pada aplikasi ini. Tampilan halaman 

pengguna aktif dapat dilihat pada gambar 4.36. 

 

Gambar 4.36. Tampilan Halaman Pengguna Aktif 

Pada Halaman pengguna aktif tersebut terdapat tombol detail yang akan 

menampilkan portofolio kinerja tiap UMKM. Portofolio kinerja tersebut 
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merupakan hasil dari penilaian berdasarkan indikator tolak ukur yant telah 

disepakati oleh product owner usahanesia. Tampilan portofolio kinerja tiap UMKM 

dapat dilihat pada gambar 4.37. 

 

14. Mengelola Badges 

Fitur kedua dari sistem admin yaitu mengelola badges. Fitur ini berguna 

untuk menambah jenis badges yang ada sehingga UMKM dapat mengoleksi lebih 

banyak badges. Sebelum ke fitur menambahkan badges, admin harus melihat 

keseluruhan data badges pada halaman badges. Setelah itu admin dapat menekan 

tombol untuk memasuki halaman tambah badges. Tampilan halaman 

badges dapat dilihat pada gambar 4.37. 

 

Gambar 4.37. Tampilan Halaman Badges 
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Pada halaman tambah badges, terdapat 6 data yang harus diisi admin 

apabila ingin menambahkan badges. Data tersebut adalah nama badges, deskripsi, 

rumus, variabel jumlah, jumlah poin dan foto badges. Tampilan halaman tambah 

badges dapat dilihat pada gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38. Tampilan Halaman Menambah Badges 

15. Mengelola Challenge 

Fitur ketiga dari sistem admin yaitu mengelola challenge. Fitur ini berguna 

untuk menambah jenis challenge yang ada sehingga UMKM dapat lebih 

termotivasi dan apa saja yang harus dilakukan di aplikasi ini. Sebelum ke fitur 

menambahkan challenge, admin harus melihat keseluruhan data challenge pada 

halaman challenge. Setelah itu admin dapat menekan tombol  untuk 

memasuki halaman tambah challenge. Tiap musimnya challenge akan ditambahkan 

sesuai dengan kebutuhan dan fitur fitur baru yang terdapat pada usahanesia. Jadi 

UMKM akan lebih tertantang dan tidak bosan dalam menyelesaikan challenge yang 

ada. Tampilan halaman challenge dapat dilihat pada gambar 4.39. 
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Gambar 4.39 Tampilan Halaman Challenge. 

Pada halaman tambah challenge, terdapat 6 data yang harus diisi admin 

apabila ingin menambahkan challenge. Data tersebut adalah nama challenge, 

deskripsi, rumus, variabel jumlah, jumlah poin dan foto challenge. Tampilan 

halaman tambah challenge dapat dilihat pada gambar 4.40. 

 

Gambar 4.40. Tampilan Halaman Menambah Challenge. 

16. Mengelola Posisi SDM 

Fitur ketiga dari sistem admin yaitu mengelola posisi sdm. Fitur ini 

berguna untuk mengelola jenis posisi sdm yang ada sehingga UMKM dapat lebih 

termotivasi dan apa saja yang harus dilakukan di aplikasi ini. Sebelum ke fitur 
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menambahkan posisi sdm, admin harus melihat keseluruhan data posisi sdm pada 

halaman posisi sdm. Setelah itu admin dapat menekan tombol  untuk 

memasuki halaman tambah posisi sdm. Tampilan halaman posisi sdm dapat dilihat 

pada gambar 4.41. 

 

Gambar 4.41. Tampilan Halaman posisi sdm 

Pada halaman tambah posisi sdm, terdapat 1 data yang harus diisi admin 

apabila ingin menambahkan posisi sdm. Data tersebut adalah nama posisi sdm. 

Tampilan halaman tambah posisi sdm dapat dilihat pada gambar 4.42 

 

Gambar 4.42. Tampilan Halaman Menambah Posisi SDM 

b) Iterasi Kedua 

Pada iterasi kedua akan ditampilkan hasil dari penambahan fitur sesuai 

dengan sprint review pada tahap pengembangan. Penambahan fitur tersebut adalah 

mengikuti UMKM lain, cek verifikasi, melihat portofolio kinerja UMKM, dan 

melihat dashboard kinerja UMKM. 
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1) Mengikuti UMKM Lain 

Penambahan fitur pertama pada iterasi kedua adalah tampilan untuk fitur 

mengikuti UMKM lain. UMKM yang ingin mengikuti UMKM lain dapat 

memasuki halaman ranking terlebih dahulu dan menekan tombol lihat detail 

UMKM lain untuk masuk ke halaman data detail UMKM lain. Setelah itu UMKM 

dapat menekan tombol  untuk mulai mengikuti UMKM lain. Halaman 

mengikuti UMKM lain dapat dilihat pada gambar 4.43. 

 

Gambar 4.43. Tampilan Halaman Mengikuti UMKM Lain 

Setelah suatu UMKM mengikuti UMKM lain, maka tombol  akan 

berganti menjadi . Kegunaan tombol tersebut adalah untuk berhenti 

mengikuti UMKM yang telah diikuti. Tampilan untuk halaman berhenti mengikuti 

UMKM lain dapat dilihat pada gambar 4.44. 
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Gambar 4.44. Tampilan Berhenti Mengikuti UMKM Lain 

Selain fitur mengikuti UMKM lain, terdapat juga fitur notifikasi bagi 

UMKM yang telah diikuti. Tampilan notifikasi dapat dilihat pada gambar 4.45. 

 

Gambar 4.45. Tampilan Notifikasi Mengiktui UMKM Lain 

2) Cek Verifikasi 

Penambahan fitur kedua adalah cek verifikasi. Kegunaan fitur cek 

verifikasi adalah untuk memvalidasi seluruh data pada suatu UMKM apakah telah 

terpenuhi. Jika tidak terpenuhi akan muncul tampilan seperti pada gambar 4.46. 
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Gambar 4.46. Tampila Cek Verifikasi 

Jika suatu UMK telah memasukkan seluruh data UMKMnya, maka tampilan cek 

verifikasi akan berganti menjadi seperti pada gambar 4.47. 

 

Gambar 4.47. Tampilan  Telah Terverfikasi 

3) Melihat Portofolio Kinerja UMKM 

Penambahan fitur ketiga adalah Portofolio kinerja UMKM. Kegunaan fitur 

untuk melihat kinerja UMKM adalah untuk melihat hasil atau kondisi dari kinerja 

UMKM yang telah diukut berdasarkan tolak ukur usahanesia. Terdapat tiga 

kategori yang dapat dilhat dan dibagi berdasarkan tiap musim. Kategori tersebut 

adalah produktivitas, SDM, dan teknologi. Tampilan Portofolio kinerja UMKM 

dapat dilihat pada gambar 4.48. 
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Gambar 4.48. Portofolio Kinerja UMKM 

Pada tiap kategori dapat dilihat rinciannya. Rincian pada kategori 

produktivitas meliputi bulan, omset yang didapat UMKM tersebut pada bulan 

tersebut, dan presentase peningkatan omsetnya. Pada rincian ini akan 

diimplementasikan pula rumus produktivitas kinerja yaitu luaran dibagi dengan 

masukan dimana masukkanya adalah omset sedangkan luarannya adalah jumlah 

sdm atau jumlah teknologi yang digunakan. Detail Portofolio pada kategori 

produktivitas dapat dilihat pada gambar 4.49. 

 

Gambar 4.49. Detail Portofolio pada Kategori Produktivitas 
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Rincian pada kategori SDM meliputi bulan, omset yang didapat UMKM 

tersebut pada bulan tersebut, jumlah SDM pada bulan tersebut, produktivitas SDM 

dan presentase peningkatan omsetnya. Detail Portofolio pada kategori SDM dapat 

dilihat pada gambar 4.50. 

 

Gambar 4.50. Detail Portofolio pada Kategori SDM 

Rincian pada kategori teknologi meliputi bulan, omset yang didapat UMKM 

tersebut pada bulan tersebut, jumlah teknologi yang dipakai pada bulan tersebut, 

produktivitas teknologi dan presentase peningkatan omsetnya. Detail Portofolio 

pada kategori teknologi dapat dilihat pada gambar 4.51. 

 

Gambar 4.51. Detail Portofolio pada Kategori teknologi 



158 

 

4) Melihat Dashboard Kinerja UMKM 

Penambahan fitur keempat adalah dashboard kinerja UMKM. Kegunaan 

fitur untuk melihat kinerja UMKM dalam bentuk grafik sehingga memudahkan 

pihak usahanesia dalam melihat kinerja UMKM secara keseluruhan. Tampilan 

Portofolio kinerja UMKM dapat dilihat pada gambar 4.52. 

 

Gambar 4.52. Tampilan dashboard kinerja UMKM 

4.2. Evaluasi 

Pada akhir pengerjaan telah dihasilkan beberapa fitur yang sesuai dengan 

story. Beberapa fitur yang telah dirulis pada kalangan tertentu seperti scrum team, 

scrum master, product owner. 

Table 4.2. Evaluasi Kesesuaian fitur dengan story 

No ID Story Fitur 

Hasil 

Evaluasi 

Rujukan Gambar 

1 1 

Fitur: Register UMKM 

Deskripsi: 

Fitur sesuai 

dengan 

- Gambar 4.3 

Halaman 
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No ID Story Fitur 

Hasil 

Evaluasi 

Rujukan Gambar 

Pengguna aplikasi 

(UMKM) yang baru saja 

melakukan pendaftararn 

akan menambahkan data 

awal UMKM mereka 

pada halaman register 

UMKM. 

story 

register 

UMKM 

dan 

berfungsi 

100% 

registrasi 

UMKM 

- Gambar 4.4 

Halaman 

Struktur 

organisasi 

UMKM 

2 2 

Fitur: Login UMKM 

Deskripsi: 

Pengguna aplikasi 

(UMKM) dapat 

melakukan register dan 

login dengan 

menggunakan akun 

Google mereka. Dan 

dapat mengambil 

beberapa data yang 

terdapat pada akun 

Google-nya 

Fitur sesuai 

dengan 

story login 

UMKM 

dan 

berfungsi 

100% 

Gambar 4.2. 

Tampilan Halaman 

Login 

3 3 

Fitur: Melihat data 

UMKM 

Deskripsi: 

Fitur sesuai 

dengan 

story 

- Gambar 4.10. 

Tampilan 
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No ID Story Fitur 

Hasil 

Evaluasi 

Rujukan Gambar 

Pengguna aplikasi dapat 

melihat data UMKM 

yang telah ditambahkan 

pada halaman register 

UMKM. Data yang 

dilihat adalah data profil 

UMKM, data validasi 

UMKM, dan data 

organisasi UMKM. 

melihat 

data 

UMKM 

dan 

berfungsi 

100% 

Halaman Profil 

UMKM 

- Gambar 4.11. 

Tampilan Data 

Profil Halaman 

UMKM 

- Gambar 4.12. 

Tampilan Data 

Organisasi 

Halaman UMKM 

4 4 

Fitur: Merubah data 

UMKM 

Deskripsi: 

Pengguna aplikasi dapat 

merubah data UMKM. 

Data yang dapat dirubah 

adalah data profil 

UMKM, data validasi 

UMKM, dan data 

organisasi UMKM. 

Fitur sesuai 

dengan 

story 

merubah 

data 

UMKM 

dan 

berfungsi 

100% 

- Gambar 4.13. 

Tampilan 

Halaman Ubah 

Data Profil 

- Gambar 4.14. 

Tampilan 

Halaman Ubah 

Validasi UMKM 

- Gambar 4.15. 

Tampilan 

Halaman Ubah 

Struktur 
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No ID Story Fitur 

Hasil 

Evaluasi 

Rujukan Gambar 

Organisasi 

UMKM 

5 5 

Fitur: 

- Menambahkan 

timeline portofolio 

- Pembinaan, 

pemenuhan SDM, dan 

pembelian bahan baku 

dengan metode 

crowdsourcing. 

Deskripsi: 

UMKM dapat 

menambahkan Timeline 

Portfolio untuk 

memperbaharui kinerja 

UMKM serta untuk 

menyelesaikan 

permasalahan UMKM 

dengan metode 

Crowdsourcing. 

Permasalahan UMKM 

yang dapat diselesaikan 

Fitur sesuai 

dengan 

story 

membuat 

Fitur 

timeline 

portofolio 

berdasarkan 

kinerja 

UMKM 

dan 

berfungsi 

100% 

- Gambar 4.5. 

Tampilan 

Halaman Utama 

- Gambar 4.6. 

Tampilan 

Timeline 

Portofolio 

Kategori Bebas 

- Gambar 4.7. 

Tampilan 

Timeline 

Portofolio 

Kategori 

Produktivitas 

- Gambar 4.8. 

Tampilan 

Timeline 

Portofolio 

Kategori 
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No ID Story Fitur 

Hasil 

Evaluasi 

Rujukan Gambar 

dengan metode 

Crowdsourcing adalah 

pemenuhan ahli, 

pemenuhan sdm, dan 

pemenuhan bahan baku. 

Sumber Daya 

Manusia 

- Gambar 4.9. 

Tampilan 

Timeline 

Portofolio 

Kategori 

Teknologi 

6 6 

Fitur:  

- Melihat Badges 

- Klaim Badges 

Deskripsi: 

UMKM dapat 

mengoleksi badges 

dengan menyelesaikan 

persyatan bagdes dan 

akan ditampilkan di 

halaman data UMKM 

Fitur sesuai 

dengan 

story 

membuat 

sistem 

badges dan 

berfungsi 

100% 

- Gambar 4.16. 

Tampilan 

Halaman 

Badges 

7 7 

Fitur:  

- Melihat Challenge 

- Klaim Challenge 

Deskripsi: 

Fitur sesuai 

dengan 

story 

membuat 

- Gambar 4.17. 

Tampilan 

Halaman 

Challenge 
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No ID Story Fitur 

Hasil 

Evaluasi 

Rujukan Gambar 

UMKM dapat 

menyelsaikan challenge 

tiap bulannya dengan 

menyelesaikan persyatan 

challenge. 

sistem 

challenge 

dan 

berfungsi 

100% 

8 8, 9 

Fitur: 

- Poin 

- Peringkat UMKM 

Deskripsi: 

UMKM akan 

mendapatkan poin setiap 

memperbaharui Timeline 

Portofolionya. Poin 

tersebut akan digunakan 

untuk sistem 

pemeringkatan yang ada 

di Usahanesia. Sistem 

pemeringkatan ini akan 

digunakan untuk 

membandingkan kinerja 

UMKM satu dengan 

yang lain. 

Fitur sesuai 

dengan 

story 

membuat 

sistem poin 

dan melihat 

detail poin 

serta 

berfungsi 

100% 

- Gambar 4.18. 

Tampilan 

Halaman 

Ranking 

- Gambar 4.19. 

Tampilan Detail 

Poin 
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No ID Story Fitur 

Hasil 

Evaluasi 

Rujukan Gambar 

9 

14, 15, 

16, 17, 18 

Fitur: 

- Login Admin 

- Cek UMKM aktif 

- Mengelola data posisi 

sdm 

- Mengelola data 

challenge 

- Mengelola data badges 

Deskripsi: 

Admin dapat masuk 

kedalam sistem dan 

mengelola pengguna 

serta data yang 

digunakan pada aplikasi. 

Fitur sesuai 

dengan 

story login 

untuk 

admin, cek 

UMKM 

aktif, 

mengelola 

data posisi 

sdm, data 

challenge, 

dan badges 

serta 

berfungsi 

100% 

- Gambar 4.20. 

Tampilan 

Halaman Login 

Admin 

- Gambar 4.21. 

Tampilan 

Halaman 

Pengguna Aktif 

- Gambar 4.22. 

Tampilan 

Halaman 

Badges 

- Gambar 4.23. 

Tampilan 

Halaman 

Menambah 

Badges 

- Gambar 4.24 

Tampilan 

Halaman 

Challenge. 
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No ID Story Fitur 

Hasil 

Evaluasi 

Rujukan Gambar 

- Gambar 4.25. 

Tampilan 

Halaman 

Menambah 

Challenge. 

- Gambar 4.26. 

Tampilan 

Halaman 

Jabatan 

- Gambar 4.27. 

Tampilan 

Halaman 

Menambah 

Jabatan 

10 12 

Fitur: 

- Pertemanan 

- Notifikasi 

Pertemanan 

Deskripsi: 

Fitur Pertemanan 

digunakan untuk 

UMKM 

Fitur sesuai 

dengan 

story 

pertemanan 

UMKM 

dan 

berfungsi 

100% 

- Gambar 4.28. 

Tampilan 

Halaman 

Mengikuti 

UMKM Lain 

- Gambar 4.29. 

Tampilan 

Berhenti 
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No ID Story Fitur 

Hasil 

Evaluasi 

Rujukan Gambar 

membandingkan 

kegiatannya atau 

Timeline Portofolionya 

dengan UMKK lain 

Mengikuti 

UMKM Lain 

- Gambar 4.30. 

Tampilan 

Notifikasi 

Mengiktui 

UMKM Lain 

11 13 

Fitur: 

cek verifikasi 

Deskripsi: 

Fitur cek verifikasi 

digunakan untuk 

memvalidasi seluruh 

data UMKM. 

Fitur sesuai 

dengan 

story cek 

verifikasi 

data 

UMKM 

dan 

berfungsi 

100% 

- Gambar 4.31. 

Tampila Cek 

Verifikasi 

- Gambar 4.31. 

Tampilan  

Telah 

Terverfikasi 

12 11 

Fitur: 

Melihat Portofolio 

Kinerja UMKM 

Deskripsi: 

Fitur melihat Portofolio 

kinerja UMKM 

Fitur sesuai 

dengan 

story 

melihat 

Portofolio 

kinerja 

- Gambar 4.48. 

Portofolio 

Kinerja UMKM 

- Gambar 4.49. 

Detail 

Portofolio pada 
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No ID Story Fitur 

Hasil 

Evaluasi 

Rujukan Gambar 

digunakan untuk melihat 

hasil kinerja UMKM. 

UMKM 

dan 

berfungsi 

100% 

Kategori 

Produktivitas 

- Gambar 4.50. 

Detail 

Portofolio pada 

Kategori SDM 

- Gambar 4.51. 

Detail 

Portofolio pada 

Kategori 

teknologi 

13 19 

Fitur: 

Melihat Dashboard 

Kinerja UMKM 

Deskripsi: 

Menampilkan Data 

Kinerja UMKM dalam 

bentuk grafik. 

Fitur sesuai 

dengan 

story 

melihat 

dashboard 

kinerja 

UMKM 

dan 

berfungsi 

100% 

- Gambar 4.52. 

Dashboard 

Kinerja UMKM 
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Pada bab ini dilakukan juga simulasi untuk penilaian kinerja UMKM 

berdasarkan tolak ukur, bobot, dan klasifikasi kinerja UMKM yang telah disepakati 

oleh product owner. Simulasi yang dilakukan meliputi simulasi produktivitas, 

simulasi produktivitas SDM, simulasi produktivitas teknologi, dan simulasi kinerja 

UMKM. Simulasi produktivitas akan ditampilkan pada table 4.3 

Tabel 4.3. Simulasi Perhitungan produktivitas 

No Bulan Produktivitas Peningkatan Omset Presentase Nilai 

1 January  Rp   500.000   Rp   -  0%  

 February  Rp   650.000   Rp   150.000  30% Cukup 

 Maret  Rp   700.000   Rp   50.000  8% Buruk 

 April  Rp   500.000  -Rp   200.000  -29% Buruk 

2 January  Rp   500.000   Rp   -  0%  

 February  Rp   500.000   Rp   -  0% Buruk 

 Maret  Rp   800.000   Rp   300.000  60% Baik 

 April  Rp   700.000  -Rp   100.000  -13% Buruk 

3 January  Rp   500.000   Rp   -  0%  

 February  Rp   750.000   Rp   250.000  50% Baik 

 Maret  Rp   500.000  -Rp  250.000  -33% Buruk 

 April  Rp   650.000   Rp  150.000  30% Cukup 

 

Selanjutnya adalah simulasi produktivitas SDM. Pada produktivitas SDM 

akan dilakukan perhitungan produktivitas SDM tiap bulannya. Rumus yang 

digunakan adalah omset dibagi jumlah SDM UMKM tersebut pada bulan itu. 

Simulasi produktivitas sdm akan ditampilkan pada table 4.4. 

Tabel 4.4. Simulasi Perhitungan produktivitas SDM 

No Bulan Omset 
Jumlah 

SDM 

Produktivitas 

SDM 

Presentase 

Peningkatan 

SDM 

Nilai 

1 January Rp  500.000  3 Rp   166.667  0%  

 February Rp  650.000  3 Rp   216.667  30% Cukup 

 Maret Rp  700.000  3 Rp   233.333  8% Buruk 

 April Rp  500.000  4 Rp   125.000  -46% Buruk 

2 January Rp  500.000  3 Rp   166.667  0%  
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No Bulan Omset 
Jumlah 

SDM 

Produktivitas 

SDM 

Presentase 

Peningkatan 

SDM 

Nilai 

 February Rp  500.000  2 Rp   250.000  50% Baik 

 Maret Rp  800.000  2 Rp   400.000  60% Baik 

 April Rp  700.000  2 Rp   350.000  -13% Buruk 

3 January Rp  500.000  2 Rp   250.000  0%  

 February Rp  750.000  3 Rp   250.000  0% Buruk 

 Maret Rp  500.000  3 Rp   166.667  -33% Buruk 

 April Rp  650.000  2 Rp   325.000  95% Baik 

 

Selanjutnya adalah simulasi produktivitas teknologi. Pada produktivitas 

teknologi akan dilakukan perhitungan produktivitas teknologi tiap bulannya. 

Rumus yang digunakan adalah omset dibagi jumlah teknologi UMKM tersebut 

pada bulan itu. Simulasi produktivitas teknologi akan ditampilkan pada table 4.5 

Tabel 4.5. Simulasi Perhitungan Produktivitas Teknologi 

No Bulan Omset 
Jumlah 

SDM 

Produktivitas 

SDM 

Presentase 

Peningkatan 

SDM 

Nilai 

1 January Rp  500.000  2 Rp  250.000  0%  

 February Rp  650.000  3 Rp  216.667  -13% Buruk 

 Maret Rp  700.000  3 Rp  233.333  8% Buruk 

 April Rp  500.000  3 Rp  166.667  -29% Buruk 

2 January Rp  500.000  3 Rp  166.667  0%  

 February Rp  500.000  2 Rp  250.000  50% Baik 

 Maret Rp  800.000  2 Rp  400.000  60% Baik 

 April Rp  700.000  2 Rp  350.000  -13% Buruk 

3 January Rp  500.000  4 Rp  125.000  0%  

 February Rp  750.000  5 Rp  150.000  20% Cukup 

 Maret Rp  500.000  5 Rp  100.000  -33% Buruk 

 April Rp  650.000  5 Rp  130.000  30% Cukup 

 

Setelah mensimulasi seluruh kategori, maka dapat disimulaikan untuk nilai 

akhir kinerja UMKM tiap musimnya. Simulasi nilai akhir kinerja UMKM tiap 

musim akan ditampilkan pada table 4.6 
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Tabel 4.6. Simulasi Perhitungan Nilai Akhir Kinerja UMKM 

Musim 

Rata-

Rata 

Produ-

ktivitas 

Produktivitas 

Rata-Rata 

Produ-

ktivitas 

SDM 

SDM 

Rata-Rata 

Produ-

ktivitas 

Teknologi 

Teknologi 
Total 

Bobot 

Nilai 

Kinerja 

UMKM 

20191 3% Buruk -3% Buruk -11% Buruk 5 Buruk 

20192 16% Cukup 49% Baik 33% Cukup 13 Baik 

20201 16% Cukup 21% Cukup 6% Buruk 9 Cukup 

 

Berdasarkan hasil evaluasi pengujian aplikasi dan simulasi, dinyatakan 

bahwa fitur yang telah dibuat telah sesuai dengan story pada product backlog yang 

telah disepakati oleh product owner. Fitur yang dikerjakan juga telah berjalan 100% 

sesuai fungsinya berdasarkan permintaan product owner. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi, penerapan gamification pada sistem 

pemeringkatan kinerja UMKM dengan konsep crowdsourcing dapat menghasilkan 

peringkat UMKM untuk membandingkan kinerja UMKM satu dengan UMKM 

yang lain. Aplikasi ini menggunakan penerapan gamification seperti points, 

leaderboard, Badges, dan Challenge untuk membantu menghasilkan peringkat 

UMKM.  

Hasil uji coba dari aplikasi penerapan gamification pada system 

pemeringkatan kinerja UMKM dengan konsep crowdsourcing menujukkan bahwa 

aplikasi dapat menghasilkan peringkat yang mempunyai dasar dari penilaian kinerja 

bisnis UMKM serta sumber daya UMKM yang meliputi manusia, mesin dan 

inovasi sehingga UMKM satu dapat membandingkan kinerjanya dengan UMKM 

lain. Hasil aplikasi juga sudah berjalan 100% sesuai fungsinya berdasarkan 

permintaan product owner.  

5.2. Saran 

Penerapan gamification pada sistem pemeringkatan kinerja UMKM dengan 

konsep crowdsourcing ini dapat dikembangkan dari bagian kinerja yang dinilai. 

Tidak hanya produktivitas, sumber daya manusia, dan teknologi tetapi juga kepada 

unsur lain yang terdapa pada suatu UMKM. 
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