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ABSTRAK 

 Koperasi Mahasiswa (Kopma) adalah badan usaha yang dikelola oleh 

mahasiswa yang menawarkan pengalaman berwirausaha kepada mahasiswa.  

Permasalahan yang saat ini dialami berbagai Kopma adalah lingkup bisnis hanya 

pada kalangan internal, keterbatasan luas toko, lokasi yang kurang strategis, dan 

perguruan tinggi yang kurang mendukung. 

 Oleh karena itu dibutuhkan strategi pemasaran untuk menambah 

pendapatan yang cocok dengan kondisi Kopma yaitu dengan membuat e-

commerce Kopma. E-Commerce adalah kumpulan teknologi, sistem, dan bisnis 

yang menghubungkan pengusaha dengan konsumen untuk melakukan transaksi 

melalui media internet atau jaringan komputer yang lainnya. 

Hasil analisis dan desain tersebut menghasilkan dokumen analisis dan 

desain e-commerce Kopma sebagai acuan pada implementasi sistem sehingga 

pengerjaan sesuai dengan dokumen hasil penelitian. Hasil dokumen tersebut 

sesuai dengan kebutuhan pengguna berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 

anggota Asosiasi Kopma Mahasiswa Surabaya (AKMS). Prototype e-commerce 

Kopma berbasis web terbukti mudah untuk digunakan dengan menunjukan rata-

rata 90% pengujian dilakukan dengan lancar.  

  

Kata Kunci : Analisis dan Desain, E-commerce, Kopma, E-commerce Berbasis 

Web 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Thoharudin dan Suriyanti (2017) Koperasi mahasiswa adalah 

koperasi bagi mahasiswa sebagai insan pembangunan masa depan mahasiswa. 

Koperasi Mahasiswa (Kopma) adalah badan usaha yang dikelola oleh mahasiswa 

yang bertujuan sebagai wadah untuk pembelajaran untuk berwirausaha bagi 

mahasiswa. Kopma memiliki konsep yaitu dari mahasiswa, oleh mahasiwa, dan 

untuk mahasiswa. Kopma merupakan salah satu organisasi yang menawarkan 

pengalaman berwirausaha kepada mahasiswa. Kopma dinyatakan sah di mata 

hukum apabila sudah memiliki Badan Hukum. Setiap tahun Kopma mengadakan 

kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada akhir masa periode pertahun. Pada 

kegiatan RAT, Kopma akan membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada 

anggotanya sesuai dengan ketentuan pada AD-ART masing-masing Kopma.  

Salah satu kelebihan Kopma dibandingkan dengan usaha lain adalah 

mahasiswa yang menjadi anggota akan memperoleh SHU dimana semakin banyak 

kontribusi yang diberikan, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh. 

Kopma bisa menjadi suatu komunitas bisnis yang lebih tahan krisis ekonomi 

karena mendapatkan modal dari anggoanya sendiri bukan dari pinjaman bank. 

Saat ini kegiatan operasional Kopma dilakukan di toko konvensional. Di 

toko tersebut menyediakan berbagai barang dan jasa untuk kebutuhan mahasiswa. 

Mulai dari makanan dan minuman, jasa sewa, dan percetakan. Ada juga Kopma 

yang melayani simpan pinjam untuk anggotanya seperti pada Kopma Al-Hikmah 
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yang berada di STKIP Al-Hikmah Kebonsari Elveka Surabaya. Hampir seluruh 

kegiatan 
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Kopma dilakukan di toko atau ruang kesekretariatan Kopma yang berada di dalam 

perguruan tinggi. Hal ini membuat ruang lingkup bisnis Kopma hanya meliputi 

wilayah perguruan tinggi saja.  

Selain itu, luas toko dan lokasi juga menjadi hambatan bagi Kopma. Jika 

ingin menambah barang atau alat di dalam toko menjadi sangat sulit karena 

keterbatasan lahan. Lokasi tempat toko Kopma juga kurang strategis. Sehingga 

menjadi masalah besar bagi Kopma yang berada di perguruan tinggi yang sangat 

luas seperti Unesa, ITS, dan UWKS. Hal ini juga berlaku pada perguruan tinggi 

yang memiliki gedung yang tinggi seperti pada Insitut Bisnis dan Informastika 

Stikom Surabaya karena pelanggan enggan mengunjungi toko Kopma karena 

letak terlau jauh untuk di jangkau dengan jalan kaki.  

Selain Kopma, di beberapa perguruan tinggi juga terdapat organisasi lain 

yang serupa dengan Kopma yang salah satunya adalah Koperasi Karyawan 

(Kopkar). Kopkar adalah Koperasi yang dikelola oleh karyawan perguruan tinggi 

tersebut yang secara tidak langsung hal ini menjadikan Kopkar sebagai saingan 

bisnis Kopma karena hampir seluruh barang dan jasa yang ditawarkan hampir 

serupa dengan apa yang ditawarkan Kopma 

Beberapa Kopma juga mengalami kendala pada pihak perguruan tinggi 

masing-masing. Kurangnya dukungan pihak perguruan tinggi membuat 

pergerakan bisnis Kopma di wilayah perguruan tinggi tidak leluasa. Kopma yang 

sudah memiliki Badan Hukum pun harus menaati aturan dan kebijakan perguruan 

tinggi dengan alasan Kopma berada di bawah naungan perguruan tinggi. 

Dari segi pendapatan omzet pertahun, pendapatan tiap Kopma berbeda-

beda. Tetapi rata-rata pendapatan omzet pertahun Kopma adalah dua-tiga kali dari 
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modal yang telah dianggarkan. Jumlah tersebut belum dipotong untuk pengunaan 

kegiatan Kopma seperti Pendidikan dan Pelatihan, agenda tahunan, dan kegiatan-

kegiatan lain sehingga beberapa Kopma mengalami kendala dana pada kegiatan 

mereka. 

Pada abad dua puluh, perkembangan teknologi sangat berdampak pada 

proses bisnis dan perilaku konsumen. Berbagai organisasi telah menginvestasikan 

modal mereka untuk membangun infrastruktur teknologi untuk memenuhi 

kebutuhan pasar. Salah satu layanan teknologi informasi yang dibutuhkan oleh 

organisasi atau perusahaan adalah toko online atau e-commerce. 

E-commerce menawarkan berbagai keuntungan yaitu tidak terbatas wilayah 

dan biaya yang minimal. Menurut Kenneth dan Carrol (2014) e-commerce 

menggunakan internet, World Wide Web (Web), dan aplikasi ponsel untuk 

transaksi bisnis. Tassabehji (2003) juga menjelaskan bahwa e-commerce adalah 

aktifitas bisnis dengan skala besar dengan menggunakan layanan internet. E-

commerce tidak terbatas wilayah karena e-commerce menggunakan internet 

sebagai media bertransaksi dan juga dapat diakses melalui perangkat apapun. Hal 

ini juga bisa menciptakan konsumen baru di wilayah lain. Sedangkan biaya yang 

minimal adalah karena perusahaan tidak harus membangun toko dan membuat 

etalase untuk menampilkan produknya.  

Dengan adanya e-commerce, pendapatan yang diperoleh terbukti lebih 

banyak daripada mengandalkan usaha toko konvensional karena masyarakat dan 

perusahaan atau organisasi sangat dimudahkan dengan e-commerce. Calon 

pembeli tidak harus datang ke toko secara langsung untuk membeli atau hanya 

untuk sekedar melihat-lihat barang yang dijual. Dengan segala kemudahan yang 
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ditawarkan e-commerce, tidak salah jika e-commerce adalah alternatif cara 

berbisnis yang popular saat ini. 

Saat ini banyak startup penyedia layanan e-commerce di Indonesia seperti 

Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Namun konsep bisnis 

yang mereka tawarkan merupakan sistem ekonomi kapitalis dimana penyedia e-

commerce mendapat modal dari investor. Dan pelanggan yang menggunakan 

layanan tersebut mendapatkan harga spesial melalui kode voucher. Ada juga 

pemberian tawaran menarik dengan minimal pembelian yang dilakukan akan 

mendapatkan gratis ongkos kirim, cashback, dan sebagainya.  

Sistem ekonomi tersebut tidak bisa sepenuhnya diimplementasikan di 

wilayah Kopma karena Kopma menggunakan sistem ekonomi koperasi yang 

berupa konsep dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Sehingga 

kepemilikan modal sepenuhnya dari mahasiswa, dikelola oleh mahasiswa, dan 

konsumen utama adalah mahasiswa itu sendiri. Dengan begitu kebutuhan 

informasi utama dalam kegiatan transaksi jual beli adalah informasi kontribusi 

oleh anggota mahasiswa yang melakukan transaksi pada sistem. Informasi 

tersebut dapat membantu dalam pembagian SHU anggota mahasiswa yang lebih 

akurat pada saat RAT. 

Dengan perkembangan teknologi yang telah merubah proses bisnis dan 

perilaku konsumen, Kopma sebagai organisasi bisnis harus melakukan hal serupa 

untuk bisa survive pada dunia bisnis. Sedangkan pada startup penyedia layanan e-

commerce tidak bisa seluruhnya digunakan pada konsep Kopma karena memiliki 

sistem ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pemasaran 

untuk menambah pendapatan yang cocok dengan kondisi Kopma yaitu dengan 
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membuat e-commerce Kopma. E-Commerce atau electronic commerce adalah 

kumpulan teknologi, sistem, dan bisnis yang menghubungkan pengusaha dengan 

konsumen untuk melakukan transaksi melalui media internet atau jaringan 

komputer yang lainnya. 

Solusi yang ditawarkan dari e-commerce Kopma adalah proses transaksi 

yang lebih mudah, tidak terbatas wilayah internal kampus, dapat diakses 

dimanapun dengan berbagai perangkat elektronik yang mendukung internet, 

pengelolaan akun Kopma dapat dijalankan hanya dengan satu orang saja sebagai 

seorang admin, dan pembuatan katalog produk dan jasa dengan biaya yang murah 

tanpa harus sewa toko dan menyediakan etalase. Disamping itu juga bisa 

menyesuaikan dengan sistem ekonomi koperasi yang digunakan Kopma. 

Untuk membuat sebuah e-commerce Kopma dibutuhkan analisis dan desain 

agar sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan bisnis tiap Kopma yang 

memiliki perbedaan budaya dan kebijakan. Dari hasil analisis dan desain tersebut 

tercipta dokumen analisis dan desain e-commerce Kopma. Dibuatnya dokumen ini 

adalah sebagai acuan pada implementasi sistem sehingga pengerjaan sesuai 

dengan dokumen hasil penelitian. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari penjelasan pada latar belakang di atas dapat dirumuskan sebuah 

masalah yaitu bagaimana membuat analisis dan perancangan sistem e-commerce 

berbasis web pada koperasi mahasiswa? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang 

ada, maka batasan masalah perumusan ini adalah sebagai berikut: 
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1. Peneliti hanya membuat analisis dan desain sistem e-commerce sampai 

dengan prototype.  

2. Sistem meliputi analisis proses bisnis pada bidang usaha jual beli, 

percetakan, dan persewaan barang online. 

3. Sistem menyertakan laporan penjualan, pembelian, dan stok. 

4. Sistem menyertakan informasi pengguna (pengurus, anggota, dan non-

anggota). 

5. Sistem meliputi cara pengiriman pesanan (kurir). 

Sedangkan pembahasan yang tidak termasuk pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Website Company profile Kopma. 

2. Sistem administrasi. 

3. Sistem keuangan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah terciptanya desain sistem e-commerce 

berbasis web pada Kopma. 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah ruang lingkup usaha Kopma. 

2. Mempermudah proses transaksi. 

3. Memperkuat eksistensi Kopma kepada masyarakat luas. 

4. Menambah pendapatan Kopma. 

5. Menambah SHU bagi anggotanya. 

6. Menambah pengalaman berjualan online. 
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1.1 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap masalah yang dibahas, 

maka sistematika penulisan dibagi kedalam beberapa bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari permasalaha-

permasalaham yang dihadapi oleh Kopma dan solusi dari permasalahan 

tersebut. Setelah itu muncul rumusan masalah yaitu bagaimana analisis 

dan perancangan sistem e-commerce berbasis web pada koperasi 

mahasiswa. Selanjutnya emnentukan batasan masalah, tujuan yang 

ingin dicapai, manfaat yang diperoleh dari penelitian dari sudut 

pandang penulis, Kopma, anggota Kopma, maupun pelanggan, serta 

sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori-teori tentang koperasi, Kopma, system 

development life cycle (SDLC), Scrum, Analisis sistem, desain sistem, 

analisis dan desain sistem, usability testing, dan e-commerce menjadi 

acuan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan identifikasi masalah dalam bentuk wawancara 

kepada perwakilan pengurus dan mahasiswa tiap Kopma yang 

tergabung dalam AKMS. Luaran identifikasi masalah berupa fitur-fitur 

yang akan dimasukan kedalam pembuatan product backlog. Pengerjaan 

detail fitur akan dibuat pada Sprint planning selama sprint. Sekali sprint 

dilakukan selama 3 minggu dan dilakukan sebanyak 3 kali. Pada sprint 
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pertama yaitu mengerjakan fitur pendaftaran, login, manajemen barang 

dan jasa, dan transaksi dan menghasilkan luaran use case, DFD, CDM, 

PDM, physical DFD, pseudocode, prototype, dan hasil usability testing. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi dari analisis yang dimulai 

dari sprint pertama yaitu pengerjaan fitur pendaftaran, login, 

manajemen barang dan jasa, dan transaksi yang menghasilkan use case, 

DFD, CDM, PDM, physical DFD. Setelah itu dibuatlah prototype dan 

diuji menggunakan metode usability testing. Tahap terakhir adalah 

pembuatan pseudocode pada tiap proses.. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

pengembangan analisis dan perancangan e-commerce Kopma. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Koperasi 

Menurut Anorga (1995) Koperasi berasal dari kata co dan operation, yang 

menganung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, Koperasi 

Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak social, beranggotakan 

orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan usaha bersama 

berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan menurut Hendrojogi (1998) koperasi 

merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah 

yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha 

meningkatkan tingkat hidup.  

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 (1992 ) tentang 

Perkoperasian, yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Peran dan fungsi koperasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan ekonomi anggota 

pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan 

manusia dan masyarakat. 

3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan 

perkonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.



11 
 

  
 

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian nasional yang 

merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi 

ekonomi. 

Prinsip-prinsip koperasi merupakan sebuah pedoman bagi koperasi dalam 

menerapkan nilai-nilai koperasi dalam kegiatannya. Pinsip-prinsip tersebut antara 

lain adaah sebagai berikut: 

1. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka 

2. Pengawasan Demokratis oleh anggota 

3. Partisipasi anggota dalam kegiatan Ekonomi 

4. Otonomi dan kemandirian (Independence) 

5. Pendidikan, pelatihan, dan penerangan 

Pendapatan koperasi selama satu tahun disebut sisa hasil usaha (SHU). 

Perolehan SHU tiap anggota dihitung dengan rumus seperti Gambar 2.1 berikut. 

 

Gambar 2. 1 Rumus perhitungan SHU. 

Persentase pembagian SHU jasa modal dan jasa usaha berdasarkan pada 

AD-ART. Modal koperasi didapat dari total simpanan pokok dan wajib. 

Partisipasi anggota didapat dari omset yang dikurangi jumlah nominal transaksi 

yang dilakukan oleh bukan anggota.  
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Jasa modal per anggota adalah jumlah simpanan pokok dan wajib per 

anggota. Jasa usaha per anggota adalah jumlah nominal transaksi yang dilakukan 

per anggota.  

2.2 Koperasi Mahasiswa (Kopma) 

Menurut Thoharudin dan Suriyanti (2017) Koperasi mahasiswa adalah 

koperasi bagi kalangan mahasiswa, yang masa pendidikannya di perguruan tinggi 

juga disiapkan sebagai insan pembangunan masa depan mahasiswa. Koperasi 

merupakan jenis koperasi yang digolongkan pada jenis anggotanya. Koperasi 

mahasiswa (Kopma) adalah koperasi yang beranggotakan mahasiswa dari 

Perguruan Tinggi tertentu. 

Tidak semua Perguruan Tinggi memiliki Kopma, tergantung pada 

kebutuhan dan sumber daya yang dimilikinya. Kopma didirikan untuk 

memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan minatnya terhadap 

kewirausahan disamping juga untuk kepentingan bisnis. Sebagaian besar bidang 

usaha Kopma adalah berbentuk toko eceran, kafe, kantin, jasa printing dan 

sebagainya.  

2.3 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Satzinger, Jackson, dan Burd (2012) System Development Life 

Cycle (SDLC) mengidentifikasi seluruh aktifitas kebutuhan untuk membangun, 

meluncurkan, dan memelihara sebuah sistem informasi. Secara umum, SDLC 

berisikan seluruh aktivitas yang menjadi bagian dari analisis, desain, 

pemrograman, pengujian, dan pemeliharaan sistem sebaik kebutuhan proses 

projek manajemen lain untuk berhasil meluncurkan dan menyebarkan sistem 

informasi baru. 
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Berikut adalah enam proses utama yang dibutuhkan dalam pengembangan 

dari aplikasi baru apapun: 

a. Identifikasi permasalahan atau kebutuhan dan mendapatkan persetujuan untuk 

diproses. 

b. Perencanaan dan memonitor projek seperti apa yang haru dilakukan, 

bagaimana melakukannya, dan siapa yang yang akan mengerjakannnya. 

c. Menjelajahi dan memahami tiap detail dari sebuah masalah dan kebutuhan. 

d. Mendesain komponen sistem yang menyelesaikan masalah atau memuaskan 

kebutuhan. 

e. Membangun, menguji, dan mengintegrasikan komponen sistem. 

f. Menyelesaikan uji coba sistem dan menyebarkan sistem yang telah dibuat. 

2.4 Scrum 

Scrum diciptakan oleh Jeff Sutherland pada tahun 1993 yang bertujuan 

menjadi metode pengembangan dan manajemen yang mengikuti prinsip metode 

Agile. Scrum menurut Permana (2015) adalah kerangka kerja responsif tambahan 

dari pengembangan perangkat lunak untuk proyek perangkat lunak dan 

manajemen produk atau pengembangan aplikasi. Berfokus pada strategi, 

pengembangan produk holistik yang fleksibel dimana tim pengembang bekerja 

sebagai unit untuk mencapai tujuan bersama. 

Menurut Novianti (2016) Scrum adalah sebuah framework (kerangka kerja) 

sederhana yang digunakan untuk mengembangkan produk. Produk disini adalah 

sistem yang akan dibuat. Scrum sendiri adalah kerangka kerja dari metode Agile. 
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Agile merupakan sebuah proses yang memungkinkan pengembangan produk 

dapat menjadi lebih lancar dan efektif. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Scrum merupakan 

kerangka kerja dari metode Agile yang berfokus pada strategi pengembangan 

produk yang holistik dan fleksibel untuk pengembangan perangkat lunak atau 

sistem. 

Pada metode Scrum memiliki beberapa roles atau peranan pada proses 

pengembangan sistem yaitu Product Owner, Scrum Master, Development Team, 

dan Stakeholder. Product owner adalah seseorang yang bertanggung jawab 

memelihara Product Backlog dengan menggambarkan kepentingan para 

stakeholder. Scrum Master adalah seseorang yang bertanggung jawab pada proses 

Scrum, dan memastikan penggunaan dengan benar dan memaksimalkan 

manfaatnya. Development Team adalah sebuah tim yang memiliki keahlian 

berbeda-beda yang bertanggung jawab menghasilkan sebuah produk pada setiap 

akhir sprint. Stakeholder adalah orang-orang yang mengizinkan proyek. 

Disamping itu dalam metode Scrum terdapat beberapa artefak sebagai 

dokumen yang merepresentasikan pekerjaan atau nilai bisnis untuk transparasi 

dan kesempatan untuk menginspeksi dan mengadaptasi. Adapun artefak-artefak 

yang ada pada metode ini adalah Product Backlog, Sprint Backlog, dan Increment. 

Product Backlog adalah sebuah daftar pesanan dari sebuah kebutuhan yang akan 

dibuat oleh tim. Sprint Backlog adalah sebuah daftar pekerjaan yang harus 

dilakukan tim selama sprint selanjutnya. Increment adalah manifestasi dari 

Product Backlog item yang diselesaikan dalam Sprint dan total nilai bisnis 

Increment dari seluruh Sprint yang pernah dilakukan. 
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Scrum memiliki beberapa proses diantaranya adalah sebagai berikut: 

2.4.1 Product Backlog 

Product backlog bertujuan menentukan prioritas apa saja yang akan 

dilakukan selama tahap sprint, yaitu rapat perencanaan perangkat lunak. Product 

backlog melibatkan seluruh tim terkait, dari mulai Product Owner, Scrum Master, 

dan tim pengembang. 

2.4.2 Sprint Planning Meeting 

Dalam proses ini, seluruh tim berkumpul untuk merumuskan tugas apa saja 

yang ingin dikerjakan dan dirilis dalam beberapa waktu ke depan. 

2.4.3 Daily Scrum 

Pada fase ini, masing-masing anggota tim saling berbagi apa saja yang 

sudah dikerjakan dan hambatan yang ditemui selama pengerjaan. Daily Scrum 

dilakukan setiap hari selama sprint berlangsung. 

2.4.4 Sprint Review Meeting 

Sprint review adalah saat dimana anggota tim mendemonstrasikan apa saja 

yang berhasil diselesaikan dalam satu sprint. Sprint review dilakukan setelah 

sekali pengerjaan (30 hari) sprint selesai. 

2.4.5 Sprint Retrospective 

Fase ini adalah sebuah refleksi pada sprint sebelumnya untuk membuat 

proses perbaikan untuk sprint selanjutnya. Perbaikan tersebut dapat dilihat dari 

backlog yang tidak berjalan dengan baik pada sprint sebelumnya.  

2.5 Analisis Sistem 

Analisis menurut Hisam (2017) ada beberapa pengertian menurut para ahli 

yaitu sebagai berikut. 
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Menurut Mc Leod analisis sistem ialah penelitian terhadap system yang 

telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau memperbaharui sistem 

yang telah ada tersebut. Menurut Jimmy L. Goal analisis sistem ialah sebagai 

penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh kedalam bagian-bagian 

komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi 

permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan hambatan yang terjadi dan 

kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.  

Dari beberapa penjelasan dari para ahli mengenai pengertian analisis sistem 

dapat disimpulkan bahwa analisis sistem merupakan mengamatan dan penjabaran 

dengan metode yang konsisten untuk membangun atau memperbarui suatu sistem. 

2.6 Desain sistem 

Menurut John, Jackson, dan Burd (2012) desain sistem menjelaskan tentang 

aktifitas mendeskripsikan secara detail yang menyelesaikan kebutuhan sistem 

yang akan dibangun. Hakim (2013) dalam halaman website-nya, desain sistem 

menurut John Burch dan Garry Grudnitski adalah gambaran dan sketsa dari 

beberapa element terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfunsi. 

Dari definisi yang telah dijelaskan, maka kesimpulan dari desain sistem 

adalah gambaran tahapan beberapa elemen yang terpisah ke dalam kesatuan yang 

utuh untuk memperjelas bentuk sistem yang akan dibuat. 

2.7 Analisis dan Desain Sistem 

Analisis dan desain menurut Shelly dan Rosenblatt (2012) adalah langkah-

langkah untuk pengembangan sistem informasi berkualitas tinggi. Sebuah sistem 

informasi yang mengombinasikan teknologi, masyarakat, dan data untuk 

membantu kebutuhan bisnis. 
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Pada metode analisis terstruktur, terdapat serangkaian kegiatan yang akan 

dilakukan diantaranya adalah sebagai berkut: 

2.7.1 System Planning 

Fase perencanaan sistem biasanya dimulai dengan permintaan pada 

departemen TI, yang disebut system request, yang mendeskripsikan masalah atau 

perubahan yang diinginkan dalam sebuah sistem informasi atau dalam proses 

bisnis. Tujuan pada tahap ini adalah untuk melakukan investigasi pendahuluan 

untuk mengevaluasi TI terkait. 

2.7.2 System Analysis 

Secara keseluruhan pada tahap ini adalah untuk memahami tujuan proyek, 

memastikan hal ini bisa mendukung kebutuhan bisnis, dan membangun pondasi 

yang kuat untuk pengembangan sistem.  

Kegiatan yang akan dilakukan pada fase analisis sistem adalah requirement 

modeling dan process data and modeling. Pada tahap requirement modeling 

adalah mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-funsgional sistem yang 

diinginkan.  

Para analis sistem menggunakan banyak teknik bergambar untuk 

mendeskripsikan sistem informasi pada process data modeling. Data flow 

diagram (DFD) adalah salah satu metode yang sering dipakai untuk 

menggambarkan bagaimana masukan data sebagai informasi yang bermanfaat. 

DFD menggunakan empat simbol dasar yang menggambarkan proses, alur 

data, penyimpanan data, dan entitas. Simbol proses adalah sebuah proses yang 

menerima input data dan memproduksi output data yang memiliki konten, bentuk, 

atau keduanya yang berbeda. Simbol alur data adalah jalur data untuk berpindah 
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dari satu bagian sistem informasi ke bagian lain. Alur data merepresentasikan satu 

atau lebih data. Simbol penyimpanan data digunakan untuk menggambarkan data 

yang disimpan oleh sistem untuk kebutuhan ada proses yang terjadi pada sistem di 

kemudian hari. Simbol entitas digunakan untuk menggambarkan entitas eksternal 

sistem yang menyediakan data atau menerima output dari sistem. 

Selanjutnya kegiatan pada suatu sistem dapat digambarkan menggunakan 

use case modeling. Use case menggambarkan langkah-langkah fungsi bisnis atau 

proses yang spesifik.  

2.7.3 System Design 

Langkah pertama pada saat pembuatan desain sistem adalah membuat User 

Interface (UI). UI mendeskripsikan bagaimana pengguna berinteraksi dengan 

sistem komputer dan terdiri dari seluruh hardware, software, screens, menu, 

fungsi, output, dan fitur yang berpengaruh komunikasi dua arah antara pengguna 

dan komputer 

Langkah selanjutnya adalah membuat desain data tau data design. Desain 

data terdiri beberapa konsep yaitu data structure, file-oriented system, dan 

database management system. Data structure adalah kerangka kerja untuk 

mengorganisir, menyinpan, dan memanajemen data. Data structure terdiri dari 

arsip atau tabel yang berinteraksi dengan berbagai cara. File-oriented system 

adalah penyimpanan data dalam satu atau lebih arsip yang tersebar. Database 

management system atau DBMS adalah dimana semua tabel terhubung oleh 

bidang umum. 

Istilah data design termasuk entity, table, file, field, record, tuple, dan key 

field. Entity adalah seseorang, tempat, sesuatu, atau kejadian dimana data 
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dikumpulkan dan dipelihara. Table atau file berisi satu set records terkait yang 

disimpan tentag entitas yang spesifik. Field atau attribute adalah satu karakteristik 

atau fakta tentang sebuah entitas. Record adalah satu set filed terkait yang 

mendeskripsikan satu contoh atau kejadian dari sebuah entitas. Key field 

digunakan untuk mengorganisir, mengakses, dan memelihara data structure. Ada 

empat tipe keys yaitu primary key, candidate key, foreign key, dan secondary key. 

Selanjutnya adalah dilakukan normalisasi pada struktur database. 

Normalisasi adalah proses membuat desain tabel dengan menentukan field atau 

attribute spesifik pada tiap tabel dalam database. 

Tahap terakhir adalah membuat architecture design atau desain arsitektur. 

Hal yang perlu diperhatikan pada saat mendesain arsitektur adalah enterprise 

resource planning (ERP), initial and total cost of ownership (TCO), scalability, 

web integration, legeacy system interface requirement, processing options, dan 

security issue. 

2.8 Usability Testing 

Menurut Dwinawa Hariwijya (2017) istilah usability testing cara untuk 

mengevaluasi sebuah produk atau jasa dengan cara mengujinya kepada calon 

pengguna. Selama pengujian, calon pnegguna akan menyelesaikan tugas yang 

diberikan, sementara pemilik produk akan mengamati, mendengar, dan 

mengamaiti temuan. 

Tujuan dari pengujian ini adalah mencari permasalahan kegunan, 

pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif, serta menentukan kepuasan pengguna 

dengan produk atau jasa tersebut sebelum desain masuk ke tahap implementasi 

atau coding. 
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Berikut adalah persiapan sebelum melakukan usability testing: 

a. Menentukan apa yang akan diuji. 

b. Mempersiapkan prototype. 

c. Mempersiapkan skenario. 

d. Mencari siapa yang akan diuji. 

e. Mempersiapkan perekam. 

f. Membuat success metric. 

Setelah persiapan telah dilakukan, selanjutnya adalah melakukan pengujian. 

Tahap awal yang dilakukan adalah menyampaikan skenario kepada tester. Setelah 

tester mengerti dengan skenario yang diberikan, selanjutnya tester akan mencoba 

prototype. Pada saat tester mencoba prorotype, peneliti akan mendokumentasikan 

apa saja yang terjadi dan dialami pada saat mencoba prototype. Dokumetasi 

tersebut diantaranya adalah Completion Rate sebagai success metric. Terdapat 

kriteria pada tiap langkah yaitu lancar, cukup lama, dan berhenti. Jika tester tidak 

bisa melanjutkan suatu langkah pada prototype, maka pengujian dihentikan pada 

langkah tersebut. 

2.9 E-commerce 

Ding (1999) Mengemukakan bahwa e-commerce sebagai konsep yang tidak 

dapat di definisikan. E-commerce menurut Kenneth dan Carrol (2014) merupakan 

penggunaan internet, World Wide Web (Web), dan aplikasi selular untuk transaksi 

bisnis. Pada buku karangan Tassabehji (2003) menjelaskan bahwa e-commerce 

adalah istilah untuk aktifitas bisnis skala besar dengan menggunakan internet. 
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Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa e-commerce 

adalah aktifitas bisnis dengan penggunaan teknologi internet, web, dan aplikasi 

selular untuk melakukan transaksi bisnis.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Seperti pada penjelasan sebelumnya, e-commerce Kopma dirancang dengan 

menggunakan metode Scrum. Berikut adalah gambaran umum mengenai metode 

Scrum yang akan dilakukan seperti pada Gambar 3.1 bawah ini. 

 

Gambar 3. 1 Langkah pengerjaan. 

  Pada Sistem ini terdapat beberapa tim scrum yang terlibat dalam 

pengembangan sistem yaitu sebagai berikut:  

a. Product Owner : Pengurus AKMS. 

b. Tim pengembang : R. Iqbal Amirul Insan 

c. Scrum Master : R. Iqbal Amirul Insan
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Untuk metode pengujian yang dilakukan yaitu meminta 6 (enam) pengurus 

AKMS dan 7 (tujuh) mahasiswa dibeberapa kampus untuk mencoba prototype 

sistem yang telah disediakan. Mengambil sampel pengujian pada pengurus AKMS 

saja dikarenakan pengurus AKMS adalah anggota Kopma pada kampus lain 

sehingga bisa menjadi perwakilan keseluruhan pengurus Kopma di Surabaya. 

3.1 Identifikasi Masalah 

Kopma adalah organisasi mahasiswa yang memiliki konsep dari mahasiswa, 

oleh mahasiswa, dan untuk mahasiswa sehingga lingkup bisnis yang dilakukan 

hanya sebatas wilayah kampus. Dengan begitu semakin banyak batasan-batasan 

yang dihadapi Kopma yaitu diantaranya adalah kegiatan transaksi jual-beli hanya 

dilakukan di toko fisik, keterbatasan lahan toko, lokasi yang kurang strategis 

terutama untuk kampus yang memiliki lahan yang luas dan gadung yang tinggi, 

pesaing di dalam lingkup kampus (bentuk koperasi lain dan kantin), dan kebijakan 

kampus yang terkadang kurang mendukung pergerakan Kopma. 

Hal tersebut bisa diatasi dengan menggunakan jasa e-commerce pada starup-

startup yang sudah populer seperti tokopedia.com, bukalapak.com, lazada.com, 

dan lain-lain. Tetapi konsep bisnis yang mereka tawarkan tidak sesuai dengan 

konsep ekonomi koperasi, sehingga dibutuhkan e-commerce yang sesuai dengan 

konsep tersebut. 

3.2 Analisis Kebutuhan Pengguna 

E-commerce Kopma akan digunakan oleh pengurus kopma, mahasiswa, dan 

masyarakat. Kebutuhan yang diinginkan pengguna tersebut dibutuhkan untuk 

pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut adalah 

hasil analisis kebutuhan penguna setelah diakukan wawancara:  
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3.2.1 Fungsional 

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses yang 

harus dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional dibagi berdasarkan orientasi 

pada proses dan informasi. Hasil analisis kebutuhan fungsional adalah sebagai 

berikut: 

Berorientasi Pada Proses  

1. Sistem menyediakan pendafaran akun baru untuk pelanggan umum, anggota 

Kopma, maupun Kopma. 

2. Sistem dapat menyimpan data barang/jasa yang dimasukan oleh kopma. 

3. Sistem dapat menampung barang atau jasa yang dipesan kedalam keranjang 

belanja. 

4. Sistem dapat memberikan pilihan metode pembayaran. 

5. Sistem dapat memberikan pilihan metode pengiriman. 

6. Sistem menghitung SHU pelanggan yang menjadi anggota pada Kopma yang 

bersangkutan. 

7. Sistem akan melanjutkan transaksi apabila pelanggan tersebut sudah login. 

8. Sistem memungkinkan menampilkan katalog barang/jasa pada pelanggan 

yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. 

9. Sistem bisa mengurutkan katalog barang/jasa berdasarkan popularitas, 

penjualan, ulasan, termahal, termurah, maupun terbaru. 

10. Sistem bisa menyaring pencarian berdasarkan kategori barang/jasa, kisaran 

harga, brand, rating, dan lokasi. 

11. Sistem menampilkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyewa. 

12. Sistem menyediakan kolom untuk mengunggah dokumen yang akan dicetak. 
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13. Sistem mengirim tagihan dan memberi notifikasi ke kopma dan jika tagihan 

dibatalkan. 

14. Sistem memberi notifikasi pada pelanggan jika tagihan sudah diproses. 

15. Sistem memperbolehkan pengembalian barang atau pengembalian dana jika 

3x24 jam setelah barang sudah diterima. 

16. Sistem dapat memberikan pilihan metode pengembalian. 

17. Sistem menampilkan laporan transaksi dan pendapatan Kopma. 

18. Sistem dapat menampilkan kopma yang aktif atau tidak aktif. 

Berorientasi Pada Informasi 

1. Sistem memuat informasi profil pelanggan umum, anggota Kopma, maupun 

Kopma. 

2. Sistem menyimpan riwayat transaksi pelanggan umum, anggota Kopma, 

maupun Kopma selama 5 tahun. 

3. Sistem memuat informasi produk/jasa. 

4. Sistem menyertakan ulasan dan diskusi produk/jasa pada setiap produk/jasa. 

5. Sistem dapat mengirimkan pesan antara pelanggan umum dan anggota 

Kopma, kepada Kopma secara real-time. 

6. Sistem dapat menampilkan laporan perhari, perminggu, perbulan, atau 

pertahun. 

3.2.2 Non-fungsional 

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang menitikberatkan 

pada periaku sistem diuar fungsi. Hasil analisis kebutuhan non-fungsional adalah 

sebagai berikut: 
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Operasional 

a. Sistem dapat diakses di laptop, tablet, dan smartphone. 

b. Sistem dapat digunakan di semua browser populer. 

c. Sistem dapat terintegrasi dengan sistem informasi kopma. 

d. Sistem dapat mengekspor laporan ke dalam format Excel. 

Performa 

a. Waktu respon sistem kurang dari 1 detik. 

b. Waktu memuat halaman sistem kurang dari 3 detik. 

c. Sistem dapat digunakan selama 7x24 jam. 

d. Sistem mendukung 100 pelanggan secara bersamaan pada jam 09.00-16.00. 

e. Sistem akan login otomatis sebelum pelanggan belum menelakukan logout. 

Keamanan 

a. Laporan tidak bisa dilihat oleh kopma lain maupun pelanggan. 

b. Hanya pelanggan yang bisa membatalkan pesanan. 

Budaya dan politik 

Pada bagian ini tidak terdapat kebutuhan khusus pada sistem yang akan 

dibangun. 

3.3 Product Backlog 

Tabel 3. 1 Daftar product backlog. 

ID Pengguna Fitur 
PB1 Pengurus Kopma, 

anggota Kopma, 
dan pelanggan 
umum 

Pendaftaran akun 
PB2 Login 
PB3 Mengirim pesan, ulasan, dan diskusi produk. 
PB4 Transaksi pembelian, persewaan, dan percetakan 

PB5 
Anggota Kopma 
dan pelanggan 
umum 

Menampilkan katalog 

PB6 Pengurus Kopma Manajemen data barang/jasa 
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PB7 
Laporan transaksi, pendapatan, rating, dan performa 
Kopma  

PB8 
Pelanggan 
Umum 

Mendaftar anggota Kopma 

PB9 Anggota Kopma Perhitungan SHU untuk anggota kopma  
 

3.4 Sprint Planning 

Sprint planning merupakan perencanaan pada tiap sprint yang akan 

dilakukan berupa sprint backlog yang didetilkan menjadi beberapa product 

backlog. 

3.4.1 Sprint Backlog Sprint 1 

Fitur yang akan dikerjakan pada saat spint pertama difokuskan untuk 

mengerjakan fitur-fitur dasar pada aplikasi e-commerce pada umumnya. detail 

pengerjaan pada sprint pertama hanya dilakukan untuk fitur-fitur pada sprint 

pertama. Berikut adalah tabel yang akan dikerjakan pada sprint pertama: 

Tabel 3. 2 Sprint planning pada sprint pertama. 

ID Fitur Tipe Pengguna Prioritas 
PB1 Pendaftaran akun 

Pengurus Kopma, anggota 
Kopma, dan pelanggan umum Mendesak 

PB2 Login 
PB4 Transaksi penjualan, 

persewaan, dan percetakan 
PB6 Manajemen data barang/jasa Pengurus Kopma 
Detail Pengerjaan 
1. Menganalisis Use Case 
2. Menganalisis process modeling (DFD) 
3. Menganalisis data modeling (CDM) 
4. Mendesain physical model (PDM dan physical DFD) 
5. Mendesain user interface (Mockup Prototype) 
6. Membuat unit design (prosedur/fungsi/pseudocode) 
7. Melakukan pengujian usability testing 
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3.4.2 Sprint Backlog Sprint 2 

Pada sprint kedua, fitur yang akan dikerjakan pada saat spint kedua 

melanjutkanpada fitur-fitur umum pada sebuah e-commerce. Detail pengerjaan 

pada sprint kedua sama seperti detail pengerjaan sprint pertama hanya saja 

dilakukan pada fitur-fitur dalam sprint kedua. Berikut adalah tabel yang akan 

dikerjakan pada sprint kedua:  

Tabel 3. 3 Sprint planning pada sprint kedua. 

ID Fitur Tipe Pengguna Prioritas 

PB3 
Mengirim pesan, ulasan, 
dan diskusi produk 

Pengurus Kopma, anggota 
Kopma, dan pelanggan umum 

Mendesak PB5 Menampilkan katalog 
Anggota Kopma, dan pelanggan 
umum 

PB7 
Laporan transaksi dan 
pendapatan Kopma 

Pengurus Kopma 

Detail Pengerjaan 
1. Menganalisis Use Case 
2. Menganalisis process modeling (DFD) 
3. Menganalisis data modeling (CDM) 
4. Mendesain physical model (PDM dan physical DFD) 
5. Mendesain user interface (Mockup Prototype) 
6. Membuat unit design (prosedur/fungsi/pseudocode) 
7. Melakukan pengujian usability testing 
 

3.4.3 Sprint Backlog Sprint 3 

Selanjutnya adalah fitur khusus dan merancang architecture design dan 

menentukan spesifikasi sistem. Berikut tabel pengerjaan pada sprint ketiga:  

Tabel 3. 4 Sprint planning pada sprint ketiga. 

ID Fitur Tipe Pengguna Prioritas 

PB8 Mendaftar anggota Kopma Pelanggan umum dan 
pengurus Kopma  

Mendesak 
PB9 

Perhitungan SHU untuk 
anggota Kopma  

Anggota Kopma 
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Detail Pengerjaan 
1. Menganalisis Use Case 
2. Menganalisis process modeling (DFD) 
3. Menganalisis data modeling (CDM) 
4. Mendesain physical model (PDM dan physical DFD) 
5. Mendesain user interface (Mockup Prototype) 
6. Membuat unit design (prosedur/fungsi/pseudocode) 
7. Melakukan pengujian usability testing 
8. Merancang architecture design 
9. Menentukan spesifikasi Hardware, Software, File, dan Database 
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BAB IV 

PERANCANGAN DAN EVALUASI 

4.1. Sprint 1 

4.1.1 Menganalisis Use Case 

Analisis use case pada sprint pertama dilakukan beradasarkan pada analisis 

kebutuhan pengguna dan sprint planning untuk sprint pertama. Hasil dari analisis 

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Fitur Pendaftaran Akun 

Tabel 4. 1 Use case fitur pendaftaran akun. 

ID : UC1 Prioritas : Mendesak 
Aktor:  Pengurus Kopma, anggota Kopma, dan pelanggan umum 
Deskripsi: Pengurus Kopma, anggota Kopma, dan pelanggan umum harus 
memiliki akun agar terdaftar di basis data sistem. 
Pemicu: Terjadinya transaksi pembelian, mengakses profil pelanggan, 
mengakses akun Kopma 
Prasyarat: 
1. Sistem online. 
2. Akun belum terdaftar di basis data. 
Jalan normal: 
1. Menekan tombol “daftar”. 
2. Mengisi kolom profil pengguna. 
3. Menekan tombol “daftar”. 

Langkah-langkah informasi: 
 
<-data Kopma atau pelanggan 
 

Jalan alternatif: - 
Post Condition: 
1. Sistem menampilkan halaman utama. 
2. Sistem menyimpan informasi session. 
3. Bagi pelanggan, transaksi dilanjutkan di halaman metode pengiriman dan 

pembayaran. 
4. Bagi Kopma, membuka halaman akun Kopma. 
Pengecualian: 
E1: email sudah terdafrtar (2). 

1. Sistem menampilkan pesan “email sudah terdaftar. Apakah anda ingin 
menyetel ulang password Anda?” dan menampilkan halaman untuk 
memasukan email. 
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b. Fitur Login 

Tabel 4. 2 Use case fitur login. 

Kesimpulan 
masukan Sumber Luaran Tujuan 

Data Kopma Pengurus Kopma 

Data tersimpan 

Database kopma 
Data anggota 
Kopma 

Anggota Kopma 
 

Database anggota 
kopma 

Data pelanggan 
umum 

Pelanggan umum Database 
pelanggan 

ID : UC2 Prioritas : Mendesak 
Aktor:  Pengurus Kopma, anggota Kopma, dan pelanggan umum 
Deskripsi: Pengurus Kopma, anggota Kopma, dan pelanggan umum harus 
melakukan login untuk menggunakan seluruh fitur sistem. 
Pemicu: Terjadinya transaksi pembelian, mengakses profil pelanggan, 
mengakses akun Kopma 
Prasyarat: 
1. Sistem online. 
2. Akun sudah terdaftar pada database sistem. 
3. Akun sudah ter-logout. 
Jalan normal: 
1. Menekan tombol “login”. 
2. Mengisi username atau 

email dan password. 
3. Menekan tombol “login”. 

Langkah-langkah informasi: 
 
<-Username dan password 

Jalan alternatif:  
1. Tekan tombol “lupa password?”. 
2. Lalu masukan email yang akan diberi konfirmasi untuk menyetel uang 

password. 
3. Cek kotak masuk email tersebut dan klik tautan pada surel tersebut. 
4. Masukan password yang baru. 
5. Login dengan password yang baru. 

Post Condition: 
1. Sistem menampilkan halaman utama. 
2. Sistem menyimpan informasi session. 
3. Bagi pelanggan, transaksi dilanjutkan di halaman metode pengiriman dan 

pembayaran. 
4. Bagi Kopma, membuka halaman akun Kopma. 
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c. Fitur Transaksi Penjualan, Persewaan, dan Percetakan 

Tabel 4. 3 Use case fitur transaks penjualan, persewaan, dan percetakani. 

Pengecualian: 
E1: username atau password tidak terdaftar (2). 

2. Sistem menampilkan pesan “username atau password tidak terdaftar” 
3. Jika login 3 (tiga) kali dan belum bisa login, maka sistem akan 

menampilkan pesan “username atau password tidak terdaftar. Apakah 
Anda ingin membuat akun baru?”. 

Kesimpulan 
masukan 

Sumber Luaran Tujuan 

- Username 
- password - pengurus kopma 

- anggota kopma 
- pelanggan 
umum 

Terverifikasi 
- pengurus kopma 
- anggota kopma 
- pelanggan umum 

Email 
 

Notifikasi 
setel ulang 
password 

- Pengurus Kopma 
- Anggota Kopma 

Password 
baru 

Pengurus Kopma Password 
telah diubah 
dan disimpan 

Database kopma 
Anggota Kopma Database anggota kopma 
Pelanggan umum Database pelanggan 

ID : UC3 Prioritas : Mendesak 
Aktor:  Pengurus Kopma, anggota Kopma, dan pelanggan umum 
Deskripsi: anggota Kopma atau pelanggan umum melakukan transaksi 
penjualan retail, persewaan, atau percetakan. 
Pemicu: pelanggan membeli barang/jasa 
Prasyarat: 
3. Sistem online. 
4. Pelanggan umum atau anggota Kopma login. 
5. Data barang /jasa sudah tersimpan di sistem. 
6. Data kopma sudah tersimpan di sistem. 
Jalan normal: 
Penjualan retail: 
1. Memilih barang dan kolom pemesanan 
2. Memilih metode pengiriman. 
3. Memilih metode pembayaran. 
4. Mengirim tagihan ke akun Kopma. 

 
5. Jika pembayaran melalui transfer bank, maka 

Langkah-langkah 
informasi: 
<- data retail 
<- metode pengiriman 
<- metode pembayaran 
-> tagihan belum dibayar 
-> data transaksi 
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pelanggan mengirim bukti pembayaran ke akun 
Kopma. 

6. Kopma akan mengonfirmasi tagihan yang 
sudah ada bukti transfer dan mengirim 
notifikasi ke akun pelanggan. 

7. Kopma akan mengirim barang ke alamat 
pelanggan sesuai dengan metode yang di pilih 
pelanggan. Sama halnya jika metode 
pembayaran adalah cash on delivery (COD). 

8. Jika barang sudah di terima maka status tagihan 
tersebut “Selesai”. 

Penyewaan: 
1. Memilih barang dan kolom pesanan. 
2. Menentukan tanggal sewa. 
3. Mengunggah SIM dan KTP sebagai jaminan. 
4. Selanjutnya sama dengan penjualan barang 

pada tahap tiga (3) hingga seterusnya. 
Percetakan: 
1. Memilih barang dan kolom pesanan 
2. Mengunggah dokumen yang ingin dicetak. 
3. Menulis catatan sebagai penjelas. 
4. Selanjutnya sama dengan penjualan barang 

pada tahap tiga (3) hingga seterusnya. 

 
<- bukti pembayaran 
 
 
-> tagihan sudah dibayar 
 
 
-> tagihan dikirim 
 

 
 
-> tagihan barang terkirim 
 
 
<- data sewa 
<- tanggal sewa 
<- lampiran SIM dan KTP 
 
 
 
<- data print 
<- dokumen cetak 
 
 

Jalan alternatif:  
1. Jika stok barang tidak tersedia, maka pelanggan bisa meminta 

pemberitahuan melalui email jika sudah tersedia. 
Post Condition: 
1. Sistem membuat tagihan ke akun Kopma. 
2. Sistem mengubah status pengiriman dan pembayaran jika terjadi perubahan.  
Pengecualian: 
E1: jika terdapat kendala pada saat pengiriman atau kejadian diluar dugaan, 
maka bisa diakukan negosiasi antara Kopma dan pelanggan. 

Kesimpulan masukan Sumber Luaran Tujuan 
Bukti pembayaran 

- Anggota kopma 
- Pelanggan umum 

Tagihan 
sudah 
dibayar 

Database 
transaksi 

- Metode pengiriman 
- Metode pembayaran 
Data retail 

Data 
transaksi 

- Data sewa 
- Tanggal sewa 
- Lampiran sim dan ktp 
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d. Manajemen data barang/jasa. 

Tabel 4. 4 Use case fitur manajemen data barang/jasa. 

 

- Data print 
- Dokumen cetak 
Tagihan terkirim - Pengurus kopma  

ID : UC4 Prioritas : Mendesak 
Aktor: Pengurus Kopma 
Deskripsi: admin Kopma memasukan, mengubah, atau menghapus data barang 
atau jasa untuk tampilan katalog 
Pemicu: stok barang habis, menambah barang/jasa baru, menghapus barang/jasa 
Prasyarat: 
1. Sistem online. 
2. Admin Kopma login. 
Jalan normal: 
Memasukan: 
1. Mengisi kolom barang/jasa yang akan 

dimasukan. 
2. Mengunggah gambar barang. 
3. Tekan tombol “Simpan”. 
Mengubah: 
1. Memilih barang/jasa yang ingin diubah. 
2. Mengisi kolom barang/jasa yang ingin 

diubah. 
3. Tekan tombol “Simpan”. 
Menghapus: 
1. Memilih barang/jasa yang ingin dihapus. 
2. Tekan tombol “Hapus”. 

Langkah-langkah informasi: 
 
<- data barang, sewa, print 
 
 
-> katalog 
 
<- data barang, sewa, print  
 
-> katalog 
 
<- data barang, sewa, print 
-> katalog 

Jalan alternatif: - 
Post Condition: 
3. Sistem menyimpan data barang. 
4. Sistem menampilkan katalog barang.  
Pengecualian: - 
Kesimpulan masukan Sumber Luaran Tujuan 
Data barang  

Pengurus Kopma Katalog 
Database barang 

Data sewa Database sewa 
Data print Database print 
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4.1.2 Menganalisis Data Flow Diagram (DFD) 

Entitas yang terlibat pada sistem ini yaitu anggota Kopma, pelanggan 

umum, dan pengurus Kopma. Gambaran umum aliran data-data yang terjadi di 

dalam sistem e-commerce Kopma dapat dilihat pada context diagram seperti pada 

Gambar 4.1.  

Tahapan proses yang terjadi digambarkan menggunakan diagram jenjang 

pada Gambar 4.2. Tahapan proses tersebut mewakili level-level pada DFD yang 

akan dibuat. Diantara proses-proses yang dibuat, proses transaksi dan login 

memiliki proses-proses didalamnya yang akan dijelaskan pada DFD level 1. 

 

Gambar 4. 1 Context diagram pada sprint pertama. 
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Gambar 4. 2 Diagram jenjang e-commerce Kopma pada sprint pertama. 

Dari hasil analisis use case sebelumnya, terdapat proses pendaftaran akun, 

login, manajemen barang/jasa, dan transaksi. Selain itu juga terdapat beberapa 

basis data yaitu pelanggan umum, anggota Kopma, dan pengurus Kopma, 

transakai, retail, sewa, dan print. Detail aliran data pada setiap proses dan basis 

data dijelaskan pada Gambar 4.3.  

Seperti pada gambar diagram jenjang pada Gambar 4.2, turunan dari proses 

login dalam DFD level 0 membagi proses login menjadi reset password dan 

verifikasi seperti pada Gambar 4.4. Data hasil verifikasi tersebut akan digunakan 

untuk proses transaksi. Sedangkan DFD level 0 proses transaksi dibagi menjadi 3 

proses yaitu transaksi retail, sewa, dan print seperti pada Gambar 4.5. Data dari 

setiap transaksi akan masuk kedalam basis data transaksi. Pada masing-masing 

DFD level 0 login dan transaksi, entitas yang terlibat masih sama dengan DFD 

level 0 yang melilbatkan 3 entitas yaitu pelanggan umum, anggota Kopma, dan 

pengurus Kopma. 

 



38 
 

 
 

 

Gambar 4. 3 Data flow diagram level 0 pada sprint pertama. 
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Gambar 4. 4 Data flow diagram level 1 pada proses login. 

 

Gambar 4. 5 Data flow diagram level 1 pada proses transaksi. 

4.1.3 Menganalisis Data Modeling (CDM) 

Analisis CDM pada sprint pertama dilakukan beradasarkan aliran data apa 

saja didalam analisis DFD. Hasil dari analisis tersebut adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4. 6 Conceptual data modeling pada sprint pertama. 

4.1.4 Mendesain Physical Model (PDM dan Physical DFD)  

Setelah analisis CDM pada tahap sebelumnya, tahap selanjutnya adalah 

mendesain PDM dan physical DFD. Hasil mendesain PDM adalah sebagai berikut 
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Gambar 4. 7 Physical data modeling pada sprint pertama. 
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Gambar 4. 8 DFD physical level 0 pada sprint pertama. 

Nama ailiran data DFD diubah sesuai bentuk pengimplementasian pada saat 

membangun sistem e-commerce Kopma. Gambar 4.8 menjelaskan desain physical 

DFD yang menghasilkan perubahan pada jumlah basis data. Perubahan itu terjadi 

pada basis data transaksi yang menjadi transaksi, retail, sewa, dan print. Hasil 

physical DFD level 1 pada proses login dan transaksi dapat dilihat pada Gambar 

4.9 dan Gambar 4.10. 
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Gambar 4. 9 DFD physical level 1 login. 

 

Gambar 4. 10 DFD physical level 1 transaksi. 

 



44 
 

 
 

4.1.5 Mendesain User Interface (Mockup Prototype)  

User interface yang digunakan pada tampilan halaman beranda sebelum 

pengguna login ke e-commerce Kopma akan menampilkan tombol “masuk” dan 

“daftar” pada bagian kanan menu navigasi. Jika pengguna sudah masuk, maka 

tombol-tombol tersebut akn diganti dengan tombol keranjang belanja, transaksi, 

pesan, dan profil pengguna. 

 

Gambar 4. 11 Tampilan halaman beranda sebelum login. 

 

Gambar 4. 12 Tampilan halaman beranda setelah login. 
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a. Pendaftaran Akun 

Tampilan formulir pendaftaran online dipisah menjadi dua bagian, yaitu 

pendaftaran untuk pengguna umum dan Kopma. Isi formulir pada keduanya 

hampir sama hanya saja kolom jenis kelamin hanya ada pada bagian pengguna, 

sedangkan kolom pilihan provinsi hanya ada pada bagian Kopma. 

 

Gambar 4. 13 Tampilan halaman daftar pelanggan umum. 
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Gambar 4. 14 Tampilan halaman daftar Kopma. 

 

b. Login 

 Tampilan halaman login menampilkan kolom untuk memasukan username 

atau email dan password. Untuk tampilan mengatur ulang password adalah 

dengan memasukan alamat email. 
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Gambar 4. 15 Tampilan halaman login. 

 

Gambar 4. 16 Tampilan halaman ganti password. 

Pada tampilan halaman profil Kopma dibagi menjadi 3 yaitu bagian atas 

untuk memuat profil Kopma, bagian halaman utama untuk menampilkan 

barang/jasa yang ditawarkan, dan again tentang yang berisi deskripsi singkat 

mengenai Kopma tersebut. Sedangkan pada profil penguna umum menampilkan 

data pribadi pengguna, alamat, dan bagian SHU. 
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Gambar 4. 17 Tampilan halaman utama akun Kopma. 

 

Gambar 4. 18 Tampilan halaman utama akun Kopma bagian tentang. 

 

Gambar 4. 19 Tampilan halaman profil pengguna umum atau anggota Kopma. 

c. Transaksi Penjualan, Persewaan, dan Percetakan 

Pada tampilan halaman detil produk retail, percetakan, maupun persewaan 

memiliki tampilan yang sama hanya saja ada sedikit perbedaan pada ketiganya. 
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Pada halaman retail memiliki satu jenis label harga saja, namun pada halaman 

detil percetakan memiliki opsi memilih harga berdasarkan jenis warna, sedangkan 

pada persewaan memiliki beberapa label harga tergantung periode waktu 

penyewaan. 

 

Gambar 4. 20 Tampilan halaman detil produk retail. 

 

Gambar 4. 21 Tampilan halaman detil produk print. 
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Gambar 4. 22 Tampilan halaman detil produk sewa. 

Ketika sudah masuk pada keranjang belanja bagian kiri adalah daftar 

pesanan yang akan dibeli dan bagian kanan adalah rignkasan belanja yang 

menampilkan total harga. Pada barang retail, tampilan yang disajikan hanya 

menampilkan foto, nama, harga, kuantitas barang. Tampilan barang sewa hanya 

menambah formulir untuk mengisi periode sewa dan mengunggah jaminan. 

Bagian daftar percetakan menampilkan dokumen yang akan dicetak, halaman 

yang ingin dicetak, dan jumlah salinan. 

 

Gambar 4. 23 Tampilan halaman keranjang belanja bagian retail. 
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Gambar 4. 24 Tampilan halaman keranjang belanja bagian sewa. 

 

Gambar 4. 25 Tampilan halaman keranjang belanja bagian print. 

Selanjutnya memilih alamat tujuan pengiriman yang menampilkan alamat 

utama dan tombol untuk mengubah alamat lain. Tampilan saat menambah alamat 

adalah kecamatan, kode pos, dan alamat lengkap. Setelah itu memilih metode 

pengiriman 

 

Gambar 4. 26 Tampilan halaman pengiriman transaksi bagian alamat. 
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Gambar 4. 27 Tampilan halaman daftar alamat pengiriman. 

 

Gambar 4. 28 Tampilan halaman menambah alamat. 

 

Gambar 4. 29 Tampilan halaman pengiriman transaksi bagian metode pengiriman. 
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Saat mengonfirmasi pesanan, tampilan pada bagian kanan akan 

menampilkan pilihan metode pembayaran. Pada daftar tagihan bagian kanan 

halaman menampilkan tombol untuk mengunggah bukti pembayaran. 

 

Gambar 4. 30 Tampilan halaman pembayaran transaksi. 

 

Gambar 4. 31 Tampilan halaman daftar transaksi sebelum mengunggah bukti 
pembayaran. 

Daftar tagihan yang sudah dibayar memiliki tampilak seperti pada Gambar 

4.32. tampilan mengunggah bukti pembayaran menampilkan formulir untuk 

mencari dokumen bukti transfer. Setelah dipilih, akan menampilkan doken yang 

telah diunggah 



54 
 

 
 

 

Gambar 4. 32 Tampilan halaman daftar transaksi sesudah mengunggah bukti 
pembayaran. 

 

Gambar 4. 33 Tampilan halaman upload bukti pembayaran. 

Tampilan keterangan tagihan akan berubah ketika status tagihan telah 

diperbarui. Saat tagihan sudah sampai maka menampilkan pilihan “selesai” atau 

“komplain”. Jika sudah selesai maka akan menampilkan kolom ulasan. 
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Gambar 4. 34 Tampilan halaman daftar transaksi yang sedang diproses. 

  

 

Gambar 4. 35 Tampilan halaman daftar transaksi yang sedang dikirim. 

 

Gambar 4. 36 Tampilan halaman daftar transaksi yang sudah sampai ke alamat 
tujuan. 
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Gambar 4. 37 Tampilan halaman daftar transaksi yang sudah selesai. 

Pada halaman akun Kopma, tampilan halaman penjualan dibagi menjadi 4 

bagian, yaitu data barang, keterangan tagihan, keterangan, dan tombol aksi. Untuk 

mengonfirmasi pesanan yaitu menekan tombol konfirmasi. Jika sudah memiliki 

nomor resi, maka isi pada kolom resi. 

 

Gambar 4. 38 Tampilan halaman daftar penjualan. 
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Gambar 4. 39 Tampilan halaman memproses pemesanan baru. 

 

Gambar 4. 40 Tampilan jika pesanan baru telah dikonfirmasi. 

 

Gambar 4. 41 Tampilan jika pengiriman telah dikonfirmasi. 

Tampilan halaman komplain pada akun Kopma menampilkan data barang, 

keterangan pesanan, alasan kopmplain, dan tombol aksi. Detil komplain pada 

bagian kiri adalah percakapan antara pelanggan dan Kopma. Jika ingin mengirim 

pesanan kembali yaitu dengan memasukan nomor resi. 
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Gambar 4. 42 Tampilan halaman komplain pada akun pengguna umum/anggota 
Kopma. 

 

 

Gambar 4. 43 Tampilan detil pesan/diskusi komplain. 

Manajemen Data Barang/Jasa 

Pada bagian etalase yaitu menampilkan barang yang dijual dan barang 

yang tidak dijual. Pada tiap daftar barang, pengurus bisa memperbarui harga dan 

stok secara langsung. Pada bagian tombol aksi pada bagian kanan, terdapat pilihan 

salin, ubah, set tidak dijual, dan hapus. Sedangkan pada barang yang tidak dijual 

terdapat tombolo untuk mengatur barang tersebut dijual kembali.  
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Gambar 4. 44 Tampilan halaman etalase produk jual. 

 

Gambar 4. 45 Tampilan halaman etalase produk tidak dijual. 

Untuk tampilan tambah produk retail menampilkan formulir seperti pada 

Gambar 4.46. Tampilan pada tambah percetakan, pada bagian bawah terdapat 

tambah fitur untuk menambah fitu jilid, harga, dan warna. Pada bagian tambah 

persewaan bisa dilihat seperti pada Gambar 4.48. Tampilan ubah retail, 

percetakan, maupun persewaan sama dengan tambah barang, hanya saja kolom 

tersebut sudah terisi.  
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Gambar 4. 46 Tampilan halaman menambah barang retail. 

 

Gambar 4. 47 Tampilan halaman menambah barang print. 

 

Gambar 4. 48 Tampilan halaman menambah barang sewa. 
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Gambar 4. 49 Tampilan halaman mengubah barang retail. 

 

Gambar 4. 50 Tampilan halaman mengubah barang print. 

 

Gambar 4. 51 Tampilan halaman mengubah barang sewa. 
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4.1.6 Membuat Unit Design (Prosedur/Fungsi/Pseudocode)  

Fungsi dan prosedur yang akan dibangun dijelaskan menggunakan 

pseudocode. Hasil unit design tersebut adalah sebagai berikut 

Pendaftaran akun 

Pendaftaran_akun_pengguna start; 
  function auto_id_kopma(){ 
    mengambil nilai $no_urut terbesar pada database akun_kopma; 

$provinsi = mengambil nama tempat berdasarkan GPS; 
While $provinsi =! equal “nama_provinsi” dalam database  
provinsi{ 
  $kd_provinsi = mengambil kode provinsi yang sama dengan  
  “nama_provinsi”; 
} 

    $no_urut + 1; 
    $id = $kd_provinsi + 4 digit $no_urut; 
    return $id; 
  } 
  function auto_id_pelanggan(){ 
    mengambil nilai $no_urut terbesar pada database pengguna_umum; 
    $no_urut + 1; 
    $tgl = mengambil tgl sekarang dengan format yy-mm-dd; 
    $id = $tgl + 4 digit $no_urut; 
    return $id; 
  } 
  If email belum terdaftar{ 

Insert data ke database sesuai atribut pada tabel pelanggan  
umum; 

 
    Insert data ke database sesuai atribut pada tabel akun kopma; 
  } 
  Else{ 
    cetak notifikasi “email sudah terdaftar, apakah anda ingin  
    login atau lupa password?”; 
  } 
Pendaftaran_akun_pengguna end; 

Login 

login start; 
  $username = Input username dari formulir; 
  $password = Input password dari formulir; 
  Function login(){ 
    $count = 0 
    while $count <= 3 { 
      If $username dan $password sesuai pada database { 
        Return Masuk sebagai session pelanggan; 
      } 
      Else{ 
        cetak notifikasi “username atau password Anda salah” 
        $count + 1; 
      } 
    } 
    Return cetak notifikasi “username atau password Anda salah.  



63 
 

 
 

    Pilih lupa password? Atau mendaftar akun baru”; 
  } 
  login($username, $password); 
login end; 

Reset_password start; 
  $email = Input email dari formulir; 
  $password_baru = Input password_baru dari formulir; 
  Function pesan_reset(){ 
    Mengirim email reset password ke $email; 
    return cetak notifikasi “pesan pembaharuan password telah  
    dikirim ke email Anda’; 
  }  
  Function reset_password(){ 
    If $password_baru ada pada database{ 
      return cetak notifikasi “password telah digunakan”; 
    } 
    Else{ 
      Update password whare email = $email pada database; 
      return cetak notifikasi “password berhasil diubah, silahkan  

masuk”; 
    }  
  } 
  pesan_reset($email); 
  reset_password ($password_baru); 
Reset_password end; 
   
Transaksi  

Transaksi start; 
  function trans_retail(){ 

mengambil nilai $no_urut terbesar pada database  
transaksi_retail; 

    $no_urut + 1; 
    $tgl = mengambil tgl sekarang dengan format mm; 
    $notrans_retail = $tgl + 4 digit $no_urut; 
     
    $barang = barang yang dipilih pelanggan berdasarkan kd_barang; 
    $harga = Select harga from barang retail where kd_barang =  
    $barang; 
    $quantitas = masukan jumlah yang dibeli; 
     
    If $quantitas <= stok barang retail pada database{ 
      $total = $harga*$quantitas; 
      Return array_notrans_retail ($notrans_retail, $barang,  
      $quantitas, $total); 
      $count_retail+1; 
    } 
    Else{ 
      Return cetak notifikasi “maaf stok tidak tersedia”; 
    } 
  } 
function trans_sewa(){ 

mengambil nilai $no_urut terbesar pada database  
transaksi_sewa; 

    $no_urut + 1; 
    $tgl = mengambil tgl sekarang dengan format mm; 
    $notrans_sewa = $tgl + 4 digit $no_urut; 
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    $sewa = barang yang dipilih pelanggan berdasarkan kd_barang; 
    $tgl_sewa = memilih waktu dan tanggal; 
    $tgl_kembali = memilih waktu dan tanggal; 
     
    If $tgl_sewa atau $tgl_kembali tidak berada diantara $tgl_sewa  
    atau $tgl_kembali yang sudah ada pada database{ 
      $harga = Select harga from barang sewa where kd_sewa =  
      $sewa; 
      $quantitas = masukan jumlah yang dibeli; 
      $total = ((tgl_kembali-$tgl_sewa)*$harga)*$quantitas; 
      $jaminan = upload lampiran SIM dan KTP; 
      $note = input catatan dari formulir note; 
      Return array_notrans_sewa ($notrans_ sewa, $sewa, $tgl_sewa,  
      $tgl_kembali, $quantitas, $total, $jaminan, $note); 
       
      $count_sewa+1; 
    } 
    Else{ 
      Return cetak notifikasi “maaf, barang disewa pada tangga  

atau masa yang Anda pilih”; 
    } 
  } 
  function trans_print(){ 

mengambil nilai $no_urut terbesar pada database  
transaksi_print; 

    $no_urut + 1; 
    $tgl = mengambil tgl sekarang dengan format mm; 
    $notrans_ print = $tgl + 4 digit $no_urut; 
     
    $print = bahan print yang dipilih pelanggan berdasarkan kd_  
    print; 
    $harga = Select harga from barang print where kd_print =  
    $print; 
    $quantitas = masukan jumlah halaman yang dicetak; 
    lampiran = upload lampiran yang akan dicetak; 
    $note = input catatan dari formulir note; 
    $total = $harga*$quantitas; 
    Return array_notrans_print ($notrans_print, $print,  
    $lampiran, $quantitas, $total, $note); 
     
    $count_print+1; 
  } 
  $count_retail = 0; 
  $count_sewa = 0; 
  $count_print = 0; 
  while pelanggan melakukan transaksi retail{ 
    $trans_retail = trans_retail($data[$count_retail][0]); 
  } 
  while pelanggan melakukan transaksi sewa{ 
    $trans_sewa = trans_sewa($data[$count_sewa][0]); 
  } 
  while pelanggan melakukan transaksi print{ 
    $trans_print = trans_print($data[$count_print][0]); 
  } 
  function trans(){ 
    mengambil nilai $no_urut terbesar pada database; 
    $no_urut + 1; 
    $tgl = mengambil tgl sekarang dengan format yy-mm-dd; 



65 
 

 
 

    $notrans= $tgl + 4 digit $no_urut; 
     
    n = 0; 
    While n <= size transaksi retail{ 
      Insert transaksi_retail berdasarkan atribut tabel transaksi  
      retail; 
    } 
    While n <= size transaksi print{ 
      Insert transaksi_print berdasarkan atribut tabel transaksi  
      print; 
    } 
    While n <= size transaksi sewa{ 
      Insert transaksi_sewa berdasarkan atribut tabel transaksi  
      sewa; 
    } 
  } 
Transaksi end; 

Manajemen Data Barang/Jasa 

manajemen data barang/jasa start; 
  function barang_retail(){ 
    mengambil nilai $no_urut terbesar pada database barang_retail; 
    $no_urut + 1; 
    $tgl = mengambil tgl sekarang dengan format yy-mm-dd; 
    $kd_barang= $tgl + 5 digit $no_urut; 
     
    Insert database seuai atribut barang retail; 
 } 
  function barang_sewa(){ 
    mengambil nilai $no_urut terbesar pada database barang_sewa; 
    $no_urut + 1; 
    $tgl = mengambil tgl sekarang dengan format yy-mm-dd; 
    $kd_sewa = $tgl+ 5 digit $no_urut; 
     
    Insert database seuai atribut barang sewa; 
 } 
  function barang_print(){ 
    mengambil nilai $no_urut terbesar pada database barang_print; 
    $no_urut + 1; 
    $tgl = mengambil tgl sekarang dengan format yy-mm-dd; 
    $kd_print = $tgl+ 5 digit $no_urut; 
     
    Insert database seuai atribut barang print; 
 } 
manajemen data barang/jasa end; 
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4.1.7 Melakukan Pengujian Usability Testing  

d. Pendaftaran akun. 

Skenario yang diberikan untuk fitur pendaftaran akun adalah “Kamu akan 

mendaftar untuk menjadi pengguna umum di sistem e-commerce Kopma”. Hasil 

pengujiannya adalah 13 penguji lancar menggunakan fitur ini. 

 

Gambar 4. 52 hasil pengujian pendaftaran akun. 

e. Login. 

Pada fitru login terdapat dua bagian yaitu untuk login dan untuk mengubah 

password. Untuk skenario login adalah “Kamu akan login dengan ke sistem e-

commerce Kopma untuk melakukan transaksi”. Sedangkan skenario ubah 

password adalah “Kamu akan mengganti password kamu karena lupa pada saat 

akan login”. Hasil pengujian kedua fitur tersebut adalah 13 penguji lancar 

menggunakan fitur ini. 
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Gambar 4. 53 Hasil pengujian login. 

 

Gambar 4. 54 Hasil pengujian reset password. 

f. Transaksi penjualan, persewaan, dan percetakan. 

Skenario melakukan pembelian adalah “Kamu akan membeli satu produk 

makanan ringan berjumlah dua, menyewa satu printer, dan akan mencetak dengan 

kertas HVS A4 berwarna sepuluh lembar dan dicetak satu kali di lapak Kopma 

Stikom Surabaya dengan metode pengiriman JNE dan metode pembayaran BCA. 

Setelah itu upload bukti pembayaran agar transakasi bisa di proses”. Sedangkan 

skenario konfirmasi pesanan oleh admin Kopma adalah “Kamu adalah admin 

Kopma yang akan memproses pesanan dengan mengeriksa bukti pembayaran, 
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mengonfirmasi pesanan pelanggan, memasukan nomor resi, dan mencetak label 

pengiriman”. Hasil pengujian fitur melakukan pembelian tersebut adalah penguji 

lancar menggunakan fitur ini dengan rata-rata 12-10 poin pada setiap langkah. 

Pada pengujian fitur mengonfirmasi pesanan menunjukan bahwa total 6 penguji 

lancar menggunakan fitur tersebut. 

 

Gambar 4. 55 Hasil pengujian melakukan pembelian. 

 

Gambar 4. 56 Hasil pengujian mengonfirmasi pesanan. 

g. Manajemen barang/jasa. 

Skenario manajemen barang/jasa adalah “Kamu sebagai admin Kopma 

ingin menambah produk retail. Setelah itu kamu akan menyetel salah satu 
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makanan ringan untuk tidak dijual”. Pada pengujian fitur ini menunjukan bahwa 

total 6 penguji lancar menggunakan fitur tersebut. 

 

Gambar 4. 57 Hasil pengujian manajemen barang/jasa. 

4.1.8 Sprint Review 

Hasil evaluasi pada sprint pertama adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 Hasil sprint review pada sprint pertama. 

No. Detil Pengerjaan Status 
1 Menganalisis Use Case. Selesai 
2 Menganalisis process modeling (DFD) Selesai 
3 Menganalisis data modeling (CDM) Selesai 
4 Mendesain physical model (PDM dan physical DFD) Selesai 
5 Mendesain user interface (Mockup Prototype) Selesai 
6 Membuat unit design (prosedur/fungsi/pseudocode) Selesai 
7 Melakukan pengujian User Acceptance Testing (UAT) Selesai 

 

4.1.9 Sprint Restrospective 

Sprint Retrospective untuk sprint pertama memiliki beberapa kendala, 

berikut ini adalah kendala pada saat pengerjaan sprint pertama: 

1. Memakan waktu yang lama pada saat merapikan tampilan DFD, CDM, dan 

physical model. 
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2. Alat yang digunakan untuk prototyping tidak bisa untuk mengisi sebuah 

formulir dan logika sederhana. 

3. Jadwal pengurus AKMS dan beberapa mahasiswa yang sulit untuk 

dijadwalkan untuk melakukan pengujian. 

4.2 Sprint 2 

4.2.1 Menganalisis Use Case 

Analisis use case pada sprint kedua dilakukan beradasarkan pada analisis 

kebutuhan pengguna dan sprint planning untuk sprint kedua. Hasil dari analisis 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Mengirim pesan, ulasan, dan diskusi produk. 

Tabel 4. 6 Use case fitur mengirim pesan, ulasan, dan diskusi produk. 

ID: UC5 Prioritas: Mendesak 
Aktor: Pengurus Kopma, anggota Kopma, dan pelanggan umum 
Deskripsi:  Pengurus Kopma, anggota Kopma, dan pelanggan umum dapat 
saling mengirim pesan, melakukan diskusi produk, dan menulis ulasan produk 
barang/jasa. 
Pemicu:  
1. Pengurus Kopma, anggota Kopma, atau pelanggan umum saling 

menyampaikan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh sistem. 
2. Pengurus Kopma, anggota Kopma, atau pelanggan umum telah melakukan 

transaksi. 
Prasyarat: 
1. Sistem online. 
2. Akun belum terdaftar di basis data. 
3. Barang/jasa telah terdaftar di basis data. 
4. Pengguna sudah pernah melakukan transaksi. 
Jalan normal: 
Mengirim pesan: 
1. Menekan tombol “Pesan”. 
2. Mengisi kolom pesan yang ingin 
disampaikan. 
3. Menekan tombol “Kirim”. 
Menulis ulasan: 

Langkah-langkah informasi: 
 
 
<- pesan 
 
-> notifikasi pesan baru 
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b. Menampilkan katalog. 

Tabel 4. 7 Use case fitur menampilkan katalog. 

1. Menekan tombol “Beri Ulasan”. 
2. Isi kolom ulasan. 
3. Tekan tombol “Beri Ulasan”. 
Menulis diskusi produk: 
1. Pilih barang/jasa. 
2. Pilih bagian “Diskusi”. 
3. Isi kolom diskusi. 
4. Tekan tombol “Tanya”. 

 
<- ulasan 
-> notifikasi ulasan 
 
 
 
<- pertanyaan 
-> notifikasi diskusi produk 

Jalan alternatif: - 
Post Condition: 
Sistem meng-update basis data pesan. 
Pengecualian: - 
 

Kesimpulan 
masukan Sumber Luaran Tujuan 

Pesan 
Pengurus Kopma, 
Anggota Kopma, 
Pelanggan umum 

Notifikasi pesan 
baru 

Database pesan Ulasan  notifikasi ulasan 
Pertanyaan notifikasi diskusi 

produk 

ID : UC6 Prioritas : Mendesak 
Aktor: Anggota Kopma, dan pelanggan umum 
Deskripsi: Sistem menampilkan katalog barang/jasa atau Kopma berdasarkan 
kata kunci, opsi penyaringan, dan pilihan pengurutan barang/jasa. 
Pemicu: Hasil katalog barang/jasa atau Kopma belum sesuai dengan keinginan 
pengguna. 
Prasyarat: 
1. Sistem online. 
2. Barang/jasa sudah ada di basis data. 
3. Kopma sudah terdaftar di basis data 
Jalan normal: 
Pencarian 
1. Tulis kata kunci yang ingin dicari. 
2. Tekan tombol “Cari”. 
Pengurutan 
1. Menekan tombol “Urutkan”. 
2. Pilih mengurutkan berdasarkan 

pilihan yang tersedia. 

Langkah-langkah informasi: 
 
<- kata kunci 
-> katalog 
 
<- data pengurutkan 
-> katalog 
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c. Laporan transaksi dan pendapatan Kopma. 

Tabel 4. 8 Use case fitur laporan transaksi dan pendapatan Kopma. 

Penyaringan 
1. Menentukan kategori pencarian. 
2. Menentukan range harga, merek, 

lokasi, dan rating. 

 
<- data penyaringan 
-> katalog 

Jalan alternatif: - 
Post Condition: 
Sistem meng-update tampilan hasil katalog. 
Pengecualian: - 

Kesimpulan 
masukan Sumber Luaran Tujuan 

Kata Kunci 
Anggota Kopma, 
atau pelanggan 
umum 

Katalog 

Pengurus Kopma, 
anggota Kopma, 
atau pelanggan 
umum 

Data Pengurutan 
Data 
Penyaringan 

ID : UC7 Prioritas : Mendesak 
Aktor:  Pengurus Kopma 
Deskripsi:  Pengurus Kopma dapat melihat laporan transaksi dan pendapatan 
Kopma. 
Pemicu: Pengurus Kopma menangani trensaksi penjualan. 
Prasyarat: 
1. Sistem online. 
2. Terdapat transaksi pada akun Kopma. 
Jalan normal: 
1. Menekan tombol “Laporan”. 
2. Tentukan rentang waktu. 
3. Pilih status transaksi. 
4. Cari barang. 
5. Ekspor laporan untuk mengunduh. 

Langkah-langkah informasi: 
<- data transaksi 
<- rentang waktu transaksi 
<- status transaksi 
<- data barang 
-> data laporan 

Jalan alternatif: - 
Post Condition: 
1. Sistem menampilkan hasil penyaringan laporan. 
2. Sistem akan mengonversi laporan dalam format yang dipilih. 
Pengecualian: 
E1: tidak ada hasil untuk status yang dipilih (3). 
Sistem menampilkan pesan “Anda tidak memiliki transaksi dengan status 
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4.2.2 Menganalisis Data Flow Diagram (DFD) 

Penambahan fitur pada saat menganalisis aliran data pada fitur mengirim 

pesan antara pelanggan umum atau anggota dengan Kopma, diskusi produk, dan 

menulis ulasan pada produk, menampilan katalog sesuai pencarian, hasil 

penyaringan, dan pengurutan barang/jasa, dan juga laporan transaksi dan 

pendapatan Kopma, terdapat perubahan pada context diagram pada sprint 

sebelumnya, yaitu seperti pada seperti pada Gambar 4.58. Perubahan juga terjadi 

pada diagram jenjang yang digambarkan pada Gambar 4.59 dengan menambah 

diagram mengirim pesan, ulasan, diskusi produk, menampilkan katalog, dan 

laporan transaksi dan pendapatan Kopma. Fungsi-fungsi baru yang ditambahkan 

hanya digambarkan sampai pada DFD level 0 sebagaimana Gambar 4.60. Dari 

hasil DFD level 0 bisa dilihat bahwa terjadi penambahan aliran data untuk proses 

yang baru 

tersebut”. 
E2: barang tidak ditemukan (4). 
Sistem menampilkan pesan “Maaf barang tidak ditemukan”. 

Kesimpulan 
masukan 

Sumber Luaran Tujuan 
 

Data transaksi Database transaksi 

Data laporan Pengurus Kopma 
Rentang waktu 
transaksi 

Pengurus Kopma 
Status transaksi 
Data barang 
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Gambar 4. 58 Context diagram pada sprint kedua. 

 

 

Gambar 4. 59 Diagram jenjang e-commerce Kopma pada sprint kedua. 
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Gambar 4. 60 Data flow diagram level 0 pada sprint kedua. 

4.2.3 Menganalisis Data Modeling (CDM) 

Penambahan fungsi juga berdampak pada bertambahnya basis data yang 

digunakan. Basis data yang ditambahkan adalah users, pengguna umum, diskusi, 

balas diskusi, percakapan, isi percakapan, dan ulasan. 
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Gambar 4. 61 Conceptual data modeling pada sprint kedua. 
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4.2.4 Mendesain Physical Model (PDM dan Physical DFD) 

 

Gambar 4. 62 Physical data modeling pada sprint kedua. 
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Gambar 4. 63 DFD physical level 0 pada sprint kedua. 

Gambar 4.61 menjelaskan desain fisik dari CDM pada sprint kedua. 

Penambahan fitur yang terjadi pada aliran data DFD tidak berdampak pada 

penambahan basis data pada physical DFD, sehingga physical DFD hanya 

mengganti dari model konsep (DFD) ke model fisik (physical DFD). 
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4.2.5 Mendesain User Interface (Mockup Prototype) 

a. Mengirim pesan, ulasan, dan diskusi produk 

Tampilan untuk mengirim pesan antara pelanggan dan pembeli yaitu 

terdapa dua bagian, bagian kiri adalah daftar pengguna yang mengirim pesan dan 

cuplikan isi pesan yang dikirim, sedangkan bagian kanan adalah detil isi pesan. 

Sama halnya dengan mengirim pesan, diskusi produk memiliki tampilan yang 

sama hanya saja bukan untuk pengguna, melainkan untuk barang/jasa. 

 

Gambar 4. 64 Tampilan halaman pesan/obrolan. 

 

Gambar 4. 65 Tampilan halaman diskusi produk. 

 

Gambar 4. 66 Tampilan halaman ulasan produk. 
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Tampilan untuk pengguna yang ingin mendiskusikan produk adalah 

seperti pada Gambar 4.67 yang terdapat pada detil barang/jasa yang sebelumnya 

sudah dijelaskan pada sprint pertama. Tampilan ulasan juga dapat dilihat pada 

saat membuka tapilan detil barang 

 

Gambar 4. 67 Tampilan halaman diskusi produk. 

 

Gambar 4. 68 Tampilan halaman ulasan. 

b. Menampilkan katalog 

Tampilan untuk menampilan katalog sesuai pencarian, penyaringan, dan 

pengurutan. Pada kolom pencarian juga dapat mencari nama Kopma dengan 

mengganti tab ke bagian Kopma seperti pada Gambar 4.72. 
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Gambar 4. 69 Tampilan katalog retail. 

 

Gambar 4. 70 Tampilan katalog persewaan. 
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Gambar 4. 71 Tampilan katalog percetakan. 

 

Gambar 4. 72 Tampilan pencarian Kopma. 

Laporan transaksi dan pendapatan Kopma 

Laporan yang menyajikan data yang lebih banyak ditampilkan dengan 

model dashboard. Dibagian bawah dashboard terdapat tampilan tabel transaksi 

dengan kolom terbatas. 
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Gambar 4. 73 Tampilan halaman lapoan penjualan dan pendapatan Kopma. 

4.2.6 Membuat Unit Design (Prosedur/Fungsi/Pseudocode) 

Fungsi dan prosedur yang akan dibangun dijelaskan menggunakan 

pseudocode. Hasil unit design pada sprint kedua adalah sebagai berikut: 

a. Mengirim pesan, ulasan, dan diskusi produk 

Mengirim_pesan_ulasan_diskusi start; 
  function percakapan(){ 
    $id_user = mengambil nilai id user pada session; 
    $id_user2 = mengambil nilai id user yang akan diajak berkirim  

pesan; 
 
If percakapan antar $id_user dan $id_user2 belum pernah  
dibuat{ 

      mengambil nilai $no_urut terbesar pada database percakapan; 
      $no_urut + 1; 
      $tgl = mengambil tgl sekarang dengan format yy-mm-dd; 
      $kd_percakapan= $id_user + $tgl + 4 digit $no_urut; 
 
      $date = waktu dan tanggal sekarang; 
 
      Insert data ke database sesuai atribut pada tabel 
percakapan; 
    } 

Else{ 
      $kd_percakapan = mengambil kode percakapan; 
       
      mengambil nilai $no_urut terbesar pada database  
      isi_percakapan; 
      $no_urut + 1; 
      $tgl = mengambil tgl sekarang dengan format yy-mm-dd; 
      $kd_percakapan= $id_user + $tgl + 6 digit $no_urut; 
 

  $id_user = pengirim pesan; 
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      $isi = masukan isi pesan; 
      $status = “sent”; 

  $date = waktu dan tanggal sekarang; 
 
      Insert data ke database sesuai atribut pada tabel  
      isi_percakapan; 
      Update $date pada tabel percakapan dengan kd_percakapan =  
      $kd_percakapan; 
      If pesan terkirim{ 

  $status = “send”; 
        update $status pada tabel isi_percakapan dengan  
        id_percakapan = $id_percakapan; 

} 
      else{ 

  $status = “read”; 
        update $status pada tabel isi_percakapan dengan id_user  

  = $id_user; 
} 

} 
  } 
  function ulasan(){ 
    $id_user = mengambil nilai id user pada session; 

$kd_produk = mengambil nilai kode produk yang akan ulas; 
    $date = waktu dan tanggal sekarang; 
    $bintang = masukan nilai ulasan pada barang; 
    $isi = masukan ulasan; 

 
If ulasan belum pernah dibuat{ 

      mengambil nilai $no_urut terbesar pada database ulasan; 
      $no_urut + 1; 
      $tgl = mengambil tgl sekarang dengan format yy-mm-dd; 
      $kd_ulasan = $tgl + $kd_produk + 4 digit $no_urut;   
 
      Insert data ke database sesuai atribut pada tabel ulasan; 

} 
Else{ 

      Update data ke database sesuai atribut pada tabel ulasan  
dengan kd_ulasan= $kd_ulasan; 

} 
  } 
function diskusi(){ 

    $id_user = mengambil nilai id user pada session; 
$kd_produk = mengambil nilai kode produk yang akan  
didiskusikan; 

    $date = waktu dan tanggal sekarang; 
    $pertanyaan = masukan pertanyaan; 

 
If ulasan belum pernah dibuat{ 

      mengambil nilai $no_urut terbesar pada database diskusi; 
      $no_urut + 1; 
      $tgl = mengambil tgl sekarang dengan format yy-mm-dd; 
      $kd_diskusi= $tgl + $kd_produk + 4 digit $no_urut;   
 
      Insert data ke database sesuai atribut pada tabel diskusi; 

} 
Else{ 

      $kd_diskusi= mengambil kode percakapan; 
 
      mengambil nilai $no_urut terbesar pada database  
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      balas_diskusi; 
      $no_urut + 1; 
      $tgl = mengambil tgl sekarang dengan format yy-mm-dd; 
      $kd_diskusi= $tgl + $kd_produk + 4 digit $no_urut; 
 

  $id_user = pengirim pesan; 
      $balasan= masukan balasan dari pertanyaan diskusi; 

  $date = waktu dan tanggal sekarang; 
 
      Insert data ke database sesuai atribut pada tabel  
      balas_diskusi; 

} 
  } 
Mengirim_pesan_ulasan_diskusi end; 

b. Menampilkan katalog 

Menampilkan_katalog start; 
  $cari = masukan pencarian; 
  function pencarian(){ 

If $cari = masukan pencarian{ 
      Read data ke database sesuai $cari pada tabel barang_retail,  
      barang_sewa, dan barang print; 
      tampilkan hasil;  

} 
Else{ 
Cetak “tidak menemukan hasil yang Anda cari”; 
} 

  } 
  function pengurutan(){ 

If $pengurutan = “Ulasan”{ 
      Read data ke database sesuai $cari pada tabel barang_retail,  
      barang_sewa, dan barang print urutkan berdasarkan jumlah  
      ulasan terbanyak; 
      tampilkan hasil;  

} 
Else if $pengurutan = “Rating”{ 

      Read data ke database sesuai $cari pada tabel barang_retail, 
      barang_sewa, dan barang print urutkan berdasarkan jumlah  
      rating terbanyak; 

  tampilkan hasil; 
} 
Else if $pengurutan = “Penjualan”{ 

      Read data ke database sesuai $cari pada tabel barang_retail,  
      barang_sewa, dan barang print urutkan berdasarkan jumlah 
      penjualan terbanyak; 

  tampilkan hasil; 
} 
Else if $pengurutan = “Termahal”{ 

      Read data ke database sesuai $cari pada tabel arang_retail,  
      barang_sewa, dan barang print urutkan berdasarkan harga  
      termahal; 

  tampilkan hasil; 
} 
Else if $pengurutan = “Termurah”{ 

      Read data ke database sesuai $cari pada tabel barang_retail,  
      barang_sewa, dan barang print urutkan berdasarkan harga  
      termurah; 
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  tampilkan hasil; 
} 
Else{ 

      Cetak “tidak menemukan hasil yang Anda cari”; 
    } 
  } 
  function penyaringan(){ 

If penyaringan kategori{ 
  $kategori = masukan kategori; 

      Read data ke database sesuai $cari pada tabel barang_retail,  
      barang_sewa, dan barang dengan kategori; 
      tampilkan hasil;  

} 
Else if penyaringan harga{ 
  $max = masukan harga tertinggi; 
  $min= masukan harga terendah; 

      Read data ke database sesuai $cari pada tabel barang_retail,  
      barang_sewa, dan barang print diantara harga $max dan harga  
      $min; 

  tampilkan hasil; 
} 
Else if penyaringan merk{ 
  $merk = masukan merk; 

      Read data ke database sesuai $cari pada tabel barang_retail,  
      barang_sewa, dan barang print berdasarkan $merk; 

  tampilkan hasil; 
} 
Else if penyaringan lokasi{ 
  $lokasi= masukan lokasi; 

      Read data ke database sesuai $cari pada tabel barang_retail,  
 barang_sewa, dan barang print berdasarkan $lokasi; 
  tampilkan hasil; 
} 
Else if penyaringan lokasi{ 
  $lokasi= masukan lokasi; 

      Read data ke database sesuai $cari pada tabel barang_retail,  
      barang_sewa, dan barang print berdasarkan $lokasi; 

  tampilkan hasil; 
} 
Else if penyaringan rating{ 
  $rating= masukan rating; 

      Read data ke database sesuai $cari pada tabel barang_retail,  
      barang_sewa, dan barang print berdasarkan rating minimal = 
      $rating; 

  tampilkan hasil; 
} 
Else{ 

      Cetak “tidak menemukan hasil yang Anda cari”; 
    } 
  } 
Menampilkan_katalog end; 

c. Laporan transaksi dan pendapatan Kopma. 

Laporan_transaksi_n_pendapatan start; 
  function laporan(){ 

$time_begin = waktu dan awal; 
$time_end = waktu dan akhir; 
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$status = masukan status transaksi; 
 
Read data ke database sesuai pada tabel transaksi berdasarkan 
rentang $time_begin dan $time_end urutkan berdasarkan $status; 
tampilkan hasil; 
 
$cari = masukan data barang; 
 
If $cari = masukan pencarian{ 

      Read data ke database sesuai $cari pada tabel barang_retail,  
      barang_sewa, dan barang print; 
      tampilkan hasil;  

} 
Else{ 
Cetak “tidak menemukan hasil yang Anda cari”; 
} 

  }    
Laporan_transaksi_n_pendapatan end; 

4.2.7 Melakukan Pengujian Usability Testing 

c. Mengirim pesan, ulasan, dan diskusi produk 

Skenario yang diberikan untuk mengirim pesan adalah “Kamu ingin 

menanyakan apakah bisa membeli satu dus spidol merek Snowman ke lapak 

Kopma Stikom Surabaya melalui pesan”. Skenario yang diberikan untuk 

mendiskusikan barang/jasa adalah “Kamu ingin menanyakan apakah produk 

Granola Creations Cinnamon and Raisins masih ada pada akun Kopma Stikom 

Surabaya”. Skenario yang diberikan untuk mengulas barang/jasa adalah “Kamu 

ingin mengulas produk Granola Creations Cinnamon and Raisins pada transaksi 

yang sudah selesai”. Hasil pengujian mengirim pesan adalah seluruh penguji 

lancar menggunakannya. Pada pengujian mendiskusikan barang menujukan 

bahwa seluruh penguji lancer menggunakan fitur tersebut. Pengujian mengulas 

produk menunjukan bahwa pada tahap 1 dan 2, penggunaan fitur ini mengalami 

penurunan, tetapi masih pada status lancar. 
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Gambar 4. 74 Hasil pengujian mengirim pesan. 

 

Gambar 4. 75 Hasil pengujian mendiskusikan barang. 

 

Gambar 4. 76 Hasil pengujian mengulas barang. 
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d. Menampilkan katalog 

Skenario menampilkan katalog “Kamu adalah pelanggan yang ingin 

menyaring hasil pencarian”. Pengujian menampilkan katalog menunjukan 

penggunaan fitur ini lancar. 

 

Gambar 4. 77 Hasil pengujian menampilkan katalog. 

e. Laporan transaksi dan pendapatan Kopma 

Skenario fitur laporan transaksi dan pendapatan Kopma adalah “Kamu 

adalah admin Kopma yan akan melihat laporan transaksi dan pendapatan lapak e-

commerce Kopma”. Hasil pengujian laporan transaksi dan pendapatan Kopma 

menunjukan bahwa penguji lancar menggunakan fitur ini. 

 

Gambar 4. 78 Hasil pengujian laporan transaksi dan pendapatan. 
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4.2.8 Sprint Review 

Hasil evaluasi pada sprint kedua adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 9 Hasil sprint review sprint kedua. 

No. Detil Pengerjaan Status 
1 Menganalisis Use Case. Selesai 
2 Menganalisis process modeling (DFD) Selesai 
3 Menganalisis data modeling (CDM) Selesai 
4 Mendesain physical model (PDM dan physical DFD) Selesai 
5 Mendesain user interface (Mockup Prototype) Selesai 
6 Membuat unit design (prosedur/fungsi/pseudocode) Selesai 
7 Melakukan pengujian User Acceptance Testing (UAT) Selesai 

 

4.2.9 Sprint Restrospective 

Sprint Retrospective untuk sprint kedua memiliki kendala yang sama 

dengan sprint pertama. Tetapi kendala utama yang terjadi adalah menata tampilan 

DFD, CDM, dan physical model karena semakin banyak aliran data yang 

ditampilkan. 

4.3 Sprint 3 

4.3.1 Menganalisis Use Case 

Analisis use case pada sprint ketiga dilakukan beradasarkan pada analisis 

kebutuhan pengguna dan sprint planning untuk sprint ketiga. Hasil dari analisis 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Mendaftar anggota Kopma. 

Tabel 4. 10 Use case fitur mendaftar anggota Kopma. 

ID: UC8 Prioritas: Mendesak 
Aktor: Pelanggan umum dan pengurus Kopma 
Deskripsi:  Pelanggan umum mendaftar sebagai anggota Kopma. 
Pemicu:  
1. Pelanggan umum ingin mendaftar menjadi anggota Kopma.. 
Prasyarat: 



91 
 

 
 

 

b. Perhitungan SHU untuk anggota Kopma. 

Tabel 4. 11 Use case fitur perhitungan SHU untuk anggota Kopma. 

1. Sistem online. 
2. Pelanggan umum sudah login. 
3. Akun belum terdaftar di basis data anggota Kopma. 
Jalan normal: 
1. Masuk ke bagian Profil Pengguna. 
2. Mengisi kolom pendaftaran 

anggota. 
3. Menekan tombol “Gabung”. 
4. Buka surel dan tekan tombol 

“Verifikasi Pendaftaran”. 
5. Pengurus Kopma memverifikasi 

pendaftaran anggota 

Langkah-langkah informasi: 
 
<- nama Kopma 
<- nomor mahasiswa 
-> verifikasi pendaftaran 
<- verifikasi pendaftaaran  
-> notifikasi pendaftaran 
<- verifikasi keanggotaan 
-> notifikasi penerimaan anggota 

Jalan alternatif: - 
Post Condition: 
Sistem meng-update basis data anggota Kopma. 
Pengecualian:  
E1: email belum terdafrtar. 
Sistem menampilkan pesan “Mohon masukan email Anda” pada kolom email. 

Kesimpulan 
masukan Sumber Luaran Tujuan 

Nama Kopma 

Pelanggan umum 

Verifikasi 
pendaftaran 

Pelanggan umum Nomor 
mahasiswa 
Verifikasi 
pendaftaaran  

Notifikasi 
pendaftaran 

Pengurus kopma 

Verifikasi 
keanggotaan 

Pengurus Kopma Notifikasi 
penerimaan 
anggota 

Pelanggan umum  

Database anggota 
Kopma 

ID: UC9 Prioritas: Mendesak 
Aktor: Anggota Kopma 
Deskripsi:  Anggota Kopma memeriksa SHU. 
Pemicu:  
1. Memeriksa jumlah SHU. 
Prasyarat: 
1. Sistem online. 
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4.3.2 Menganalisis Data Flow Diagram (DFD) 

Terdapat penambahan fitur pada context diagram pada sprint sebelumnya. 

Penambahan yang terjadi adalah penambahan fitur pendaftaran anggota Kopma 

dan perhitungan SHU bagi anggota Kopma yang sudah terdaftar. Proses 

perhitungan SHU memperoleh data dari Sistem Informasi Kopma yang 

digambarkan sebagai External Entity pada DFD.  

Penambahan juga terjadi pada diagram jenjang dengan menambah dua 

diagram yaitu pendaftaran anggota Kopma dan perhitungan SHU. Fungsi-fungsi 

baru yang ditambahkan hanya digambarkan sampai pada DFD level 0 

sebagaimana Gambar 4.81. Dari hasil DFD level 0 terjadi penamahan basis data 

yaitu basis data SHU. 

 

2. Anggota Kopma sudah login. 
3. Sudah menjadi anggota Kopma. 
Jalan normal: 
Masuk ke bagian Profil Pengguna. 

Langkah-langkah informasi: 
<- data transaksi 
<- data simpanan anggota 
-> data SHU 

Jalan alternatif: - 
Post Condition: 
Sistem meng-update basis data SHU. 
Pengecualian: - 

Kesimpulan 
masukan Sumber Luaran Tujuan 

data transaksi Database transaksi 
data SHU Database SHU data simpanan 

anggota 
Database 
simpanan anggota 
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Gambar 4. 79 Context diagram pada sprint ketiga. 

 

Gambar 4. 80 Diagram jenjang e-commerce Kopma pada sprint ketiga. 
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Gambar 4. 81 Data flow diagram level 0 pada sprint ketiga. 

4.3.3 Menganalisis Data Modeling (CDM) 

Data SHU anggota diperoleh dari Sistem Informasi Kopma dan ditandai pada 

kotak biru seperti pada Gambar 4.82. Basis data yang ditambahkan hanya SHU 

seperti pada penjelasan sebelumnya. Aliran data yang terjadi pada basis data 

tersebut hanya data simpanan anggota. 

. 
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Gambar 4. 82 Conceptual data modeling pada sprint ketiga. 

Aliran data simpanan anggota dari Sistem Informasi Kopma berisi 

simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Data tersebut akan 

ditampilkan pada e-commerce Kopma untuk menampilkan informasi simpanan 

dan SHU. 

Sistem Informasi Kopma 
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4.3.4 Mendesain Physical Model (PDM dan Physical DFD) 

 

Gambar 4. 83 Physical data modeling pada sprint kedua. 

Sistem Informasi Kopma 
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Gambar 4. 84 DFD physical level 0 pada sprint kedua. 

Gambar 4.82 menjelaskan desain fisik dari CDM pada sprint ketiga. 

Penambahan fitur yang terjadi pada aliran data DFD berdampak pada penambahan 

basis data pada physical DFD, yaitu menambah basis data SHU seperti pada 

Gambar 4.84. 
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4.3.5 Mendesain User Interface (Mockup Prototype) 

a. Mendaftar anggota Kopma 

Tampilan pada saat ingin mendaftar anggota Kopma adalah seperti pada 

Gambar 4.85 pada halaman profil pengguna. Setelah itu tampilan untuk 

mengonfirmasi pendaftaran anggota adalah seperti pada Gambar 4. 86 pada 

halaman pendaftaran anggota akun Kopma 

 

Gambar 4. 85 Tampilan formulir pendaftaran anggota Kopma pada profil  

 pengguna umum. 

 

Gambar 4. 86 Tampilan halaman pendaftaran anggota pada admin Kopma. 

b. Perhitungan SHU untuk anggota Kopma 

Tampilan perhitungan SHU menampilkan SHU yang diterima, simpanan 

wajib, dan simpanan sukarela. Pada bagian kanan terdapat rumus untuk 

perhitungan SHU. 
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Gambar 4. 87 Tampilan halaman SHU pada profil pengguna umum. 

4.3.6 Membuat Unit Design (Prosedur/Fungsi/Pseudocode) 

Fungsi dan prosedur yang akan dibangun dijelaskan menggunakan 

pseudocode. Hasil unit design pada sprint ketiga adalah sebagai berikut: 

a. Mendaftar anggota Kopma 

Mendaftar_anggota_kopma start; 
  function mendaftar_anggota_kopma(){ 
    $id_user = mengambil id_user pada session; 
    mengambil nilai $no_urut terbesar pada database anggota_kopma; 

$no_urut + 1; 
$id_kopma = mengambil id kopma dari nama kopma yang dipilih; 
$id_anggota= $id_kopma + 4 digit $no_urut; 
 
$no_mhs = masukan nomor mahasiswa; 
 
Insert data ke database anggota_kopma sesuai atribut dan  
sesuai pada $id_umum = $id_user; 
Delete data berdasarkan database pengguna_umum sesuai $id_umum  
= $id_user; 

  } 
Mendaftar_anggota_kopma end; 

b. Perhitungan SHU untuk anggota Kopma 

Perhitungan_shu start; 
  function Perhitungan_shu(){ 
    $id_user = mengambil id_user pada session; 

$kd_shu = mengambil id_anggota berdasarkan $id_user; 

4.3.7 Melakukan Pengujian Usability Testing 

Skenario yang diberikan untuk mendaftar anggota Kopma adalah “Kamu 

adalah seorang pelanggan umum dan juga sebagai mahasiswa Institut Bisnis dan 

Informatika Stikom Surabaya, akan mendaftar sebagai anggota Kopma Stikom 

Surabaya”. Pengujian mendaftar anggota Kopma menunjukan bahwa penggunaan 
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fitur ini lancar untuk digunakan. Selanjutnya pengujian mengonfirmasi 

pendaftaran anggota Kopma bisa dilakukan secara lancar oleh penguji. 

 

Gambar 4. 88 Hasil pengujian mendaftar anggota Kopma. 

 

Gambar 4. 89 Hasil pengujian mengonfirmasi pendaftaran anggota Kopma. 

Skenerio memeriksa SHU adalah “Kamu sebagai anggota Kopma akan 

memeriksa SHU yang kamu peroleh”. Pengujian mendaftar anggota Kopma 

menunjukan bahwa penggunaan fitur ini lancar untuk digunakan. 
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Gambar 4. 90 Hasil pengujian memeriksa SHU. 

4.3.8 Arsitecture Design 

Desain arsitektur yang cocok adalah model three tier architecture. User 

(pelanggan umum, pengurus Kopma, dan anggota Kopma) mengakses sistem 

pada web browser pada laptop atau PC. Saat user memasukan data, maka data 

tersebut dikirimkan ke web server dan diolah berdasarkan proses bisnisnya. 

Selanjutnya web server akan mengamnbil data pada database server yang akan 

diteruskan ke user. 

 

Gambar 4. 91 Desain arsitektur three tier architecture. 
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4.3.9 Spesifikasi Hardware, Software, File, dan Databbase 

Spesifikasi perangkat lunak dan keras minimal yang harus digunakan pada 

sistem ini dijelaskan pada Tabel 4.12. Sedangkan spesifikasi berkas dan basis data 

dibagi menjadi 3, yaitu master file, transactional file, dan history file dengan tipe 

basis data relational (MySQL) yang dijelaskan pada Tabel 4.11. 

Tabel 4. 12 Spesifikasi Hardware dan Software. 

 Standar Client 
Standar Web 

Server 

Standar Database 

Server 

Operating 

System 

- Windows 

- Machintos 
- Linux 

- Windows server 

2008 

Special 

Software 

- Mozilla Firefox 

- Google Chrome  
- Apache 2.4.3 

- Microsoft SQL 

Server 2008 

Hardware 

- Intel Pentium 4/1,8 

GHz 

- Memory : 1 GB 

- Hardisk: 40 GB 

- VGA 256 MB 

- Ethernet/LAN Card 

- Layar 960 x 540 

qHD 

- Keyboard dan 

Mouse 

- Intel Pentium 4 

processor 2.0 

GHz 

- Memori 256 MB 

- 50 GB disk drive  

- Intel® Xeon® 

Processor E3-

1220v3 (8M Cache, 

3.10 GHz) 

- 4GB PC3-12800 

1600Mhz ECC 

DDR3  

- VGA 16 MB 

- RAID 

- 1 TB disk drive 

- UPS 850VA/510W 

Network 
- Dial-up min 512 

Kbps 

- Ethernet (NIC/ 

LAN Card) 2 

port 100 Mbps 

- Switch 

- router 

- Bandwidth : 

- Ethernet (NIC/ 

LAN Card) 2 port 

100 Mbps 

- Switch 

- router 

- Bandwidth : 
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Minimal 512 

Kbps dedicated 

Minimal 512 Kbps 

dedicated 

 

Tabel 4. 13 Spesifikasi file dan database. 

Master File Transaction File History File 

1. Kategori 

2. Gambar 

3. Barang retail 

4. Barang sewa 

5. Bahan print 

6. Akun Kopma 

7. Anggota Kopma 

8. User 

9. Pengiriman 

10. Pembayaran 

11. Alamat 

12. Kecamatan 

13. Kota 

14. Provinsi 

1. Detil masuk sewa 

2. Detil masuk retail 

3. Detil masuk print 

4. Transaksi sewa 

5. Transaksi retail 

6. Transaksi print 

7. Transaksi 

8. Diskusi 

9. Balas diskusi 

10. Ulasan 

11. Percakapan 

12. Isi percakapan 

- 

 

4.3.10 Sprint Review 

Hasil evaluasi pada sprint kedua adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 14 Hasil sprint review pada sprint ketiga. 

No. Detil Pengerjaan Status 
1 Menganalisis Use Case. Selesai 
2 Menganalisis process modeling (DFD) Selesai 
3 Menganalisis data modeling (CDM) Selesai 
4 Mendesain physical model (PDM dan physical DFD) Selesai 
5 Mendesain user interface (Mockup Prototype) Selesai 
6 Membuat unit design (prosedur/fungsi/pseudocode) Selesai 
7 Melakukan pengujian User Acceptance Testing (UAT) Selesai 
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4.3.11 Sprint Restrospective 

Sprint Retrospective untuk sprint ketiga memiliki kendala yang sama 

dengan dengan sprint sebelumnya terutama pada saat pengujian. Menyesuaikan 

jadwal penguji dengan penulis sangat sulit karena hampir semua penguji adalah 

mahasiswa tingkat akhir.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dikerjakan maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil wawancara kepada pengurus AKMS tentang kebutuhan 

pengguna yang meliputi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, analisis 

dan desain e-commerce Kopma berbasis web sudah sesuai dengan kebutuhan 

pengguna. 

2. Prototype e-commerce Kopma berbasis web mudah digunakan oleh pengurus 

Kopma dan mahasiswa. Hal ini terbukti dari hasil usability testing dengan 

total 13 penguji prototype yang termasuk juga 6 pengurus AKMS, 

membuktikan 92% penguji telah menggunakannya dengan lancar. 

5.2. Saran 

Adapun saran untuk pengembangan sistem ini kedepannya yaitu: 

1. Menambah fitur member, atau voucer untuk pembelian pada Sistem untuk 

mempermudah proses pembelian. 

2. Membuat e-commerce Kopma yang berbasis mobile agar bisa bersaing 

dengan e-commerce lain yang sudah ada. 

3. Membuat fitur uang elektronik untuk anggota Kopma untuk mempermudah 

pembayaran pada sistem.
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