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ABSTRAK 

Sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat, dosen Stikom 

Surabaya pada setiap semester atau setiap tahun dapat menghasilkan karya dari 

kegiatan penelitian. Selain dosen, mahasiswa juga dapat menghasilkan karya dari 

tugas mata kuliah dan kerja praktek. Karya dari dosen dan mahasiswa ini dapat 

memiliki nilai jual. Didirikannya marketplace Stikom Surabaya diharapkan dapat 

menampung karya dari dosen dan mahasiswa serta menjadi platform bagi 

mahasiswa dan dosen untuk menawarkan produknya. Sebuah marketplace 

membutuhkan pengelolaan untuk membatasi permasalahan yang terjadi.  

Berdasarkan penjabaran di atas dapat diketahui bahwa masalah yang terjadi 

pada marketplace Stikom Surabaya jika tidak memiliki pengelolaan yang baik 

seperti toko membuat produk yang dilarang pada kategori yang tersedia, toko yang 

tidak menyelesaikan transaksi dan terdapat pembeli yang belum mengkonfirmasi 

penerimaan barang setelah barangnya diambil. Pengelolaan juga dapat digunakan 

untuk mengontrol proses seperti proses transaksi, keluar masuknya saldo 

marketplace, feedback dari pengguna, penerimaan dan penyerahan barang di 

distribution point. Berdasarkan permasalahan yang ada akan dilakukan penelitian 

untuk merancang dan membangun aplikasi pengelolaan marketplace Stikom 

Surabaya berbasis android.  

Rancang bangun aplikasi pengelolaan marketplace Stikom Surabaya 

berbasis android menghasilkan aplikasi yang dapat mengelola standarisasi, 

distribution point, pembuatan fitur voucher/promo, mengelola member premium, 

mengelola resolusi komplain, mencatat arus kas, penggunaan push notification 

secara real time, pengelolaan toko yang terdapat pada marketplace, dan pengelolaan 

transaksi sehingga transaksi terawasi. Dalam pengembangan aplikasi dapat dibuat 

proses penarikan saldo bisa langsung masuk ke rekening penjual, penambahan 

voucher untuk reward badge/level, penambahan fitur untuk member premium, 

pengembangan pemeriksaaan secara otomatis terhadap nama produk yang 

ditambahkan, dan penggunaan schedule task atau sejenisnya untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap barang yang belum diambil pada distribution point. 

Kata Kunci:  Rancang Bangun,  Pengelolaan Marketplace, Android 
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BAB I PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya merupakan salah satu 

perguruan tinggi di daerah Surabaya yang saat ini sedang membangun aplikasi 

marketplace yang digunakan oleh civitas stikom sebagai sarana untuk 

mempermudah dalam proses transaksi jual beli dengan harapan dapat 

meningkatkan minat kewirausahaan bagi seluruh civitas stikom. Marketplace yang 

akan dibangun pada stikom ini adalah marketplace global yang mana produk satu 

dengan yang lainnya tidak memiliki keterkaitan. 

Sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengembangan, dan pengabdian masyarakat, dosen di Stikom 

Surabaya pada setiap semester atau setiap tahun dapat menghasilkan karya dari 

kegiatan penelitian. Selain dosen, mahasiswa juga dapat menghasilkan karya baik 

dari mata kuliah dan kerja praktek. Karya dari dosen dan mahasiswa ini dapat 

memiliki nilai jual sehingga dapat ditawarkan untuk menjadi peluang usaha. Maka, 

dengan didirikannya marketplace Stikom Surabaya diharapkan dapat menampung 

karya dari dosen dan mahasiswa. Marketplace tersebut menjadi platform bagi 

mahasiswa dan dosen untuk menawarkan produknya. 

Pengelolaan diperlukan untuk membatasi permasalahan yang terjadi pada 

marketplace. Permasalahan yang terjadi pada marketplace seperti toko membuat 

produk yang dilarang pada kategori yang tersedia, toko yang tidak menyelesaikan 

transaksi dan terdapat pembeli yang belum mengkonfirmasi telah menerima barang 
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setelah barangnya diambil. Pengelolaan juga dapat digunakan untuk mengontrol 

proses seperti proses transaksi yang sedang berlangsung, proses keluar masuknya 

saldo marketplace, proses feedback dari pengguna, proses penerimaan dan 

penyerahan barang di distribution point. 

Dengan didirikan markeplace Stikom Surabaya dibutuhkan aplikasi yang 

dapat melakukan proses pengelolaan marketplace tersebut. Pengelolaan 

marketplace dibutuhkan untuk mengatur dan mengontrol hubungan transaksi antara 

penjual dan pembeli. Pengaturan dan pengontrolan yang dibutuhkan pada 

marketplace Stikom Surabaya adalah: maintenance standarisasi seperti data master 

kategori, data master badge/level, dan data master kurir, pembuatan 

voucher/promo, pengelolaan toko, pengelolaan transaksi, pengelolaan user pembeli 

maupun penjual,  mediasi komplain dan feedback, penerimaan dan penyerahan 

barang distribution point, transaksi penagihan ke Administrasi Umum, transaksi 

pembayaran ke penjual, dan pencatatan arus kas. 

Pengelola menyiapkan data standarisasi/master sebelum marketplace 

digunakan, data standarisasi/master yang diperlukan untuk mendukung proses 

transaksi seperti daftar kategori produk, daftar kurir, dan master badge/level. Daftar 

kategori digunakan untuk membatasi produk yang dipasarkan oleh penjual, 

sehingga dapat menghindari produk yang tidak diperbolehkan untuk dijual secara 

bebas. Daftar kurir diberikan untuk mempermudah pembeli dalam menentukan 

metode pengiriman produk yang dibeli. Proses penyerahan barang yang digunakan 

pada marketplace Stikom Surabaya adalah dengan distribution point, yang nantinya 

penjual akan meletakkan barangnya ke tempat yang disediakan pengelola dan 

kemudian pembeli akan mengambil barang pada tempat tersebut. Badge/level 
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digunakan untuk penjual atau toko. Penjual akan mendapatkan kepercayaan dengan 

diberinya bintang apabila penjual dapat menyelesaikan transaksi yang telah terjadi. 

Pengelola juga dapat melakukan proses pemasaran marketplace yang 

dimiliki dengan pemberian diskon dari marketplace. Jadi, penjual tetap 

mendapatkan uang sesuai harga awal, namun pembeli mendapatkan harga diskon 

dan yang membayar diskon adalah pihak pengelola. Untuk dapat memberikan 

promo kepada pembeli pengelola akan menerapkan sistem member premium untuk 

penjual, sehingga pengelola memiliki dana yang akan digunakan untuk 

membayarkan transaksi promo. 

Selain menyiapkan data standarisasi/master, pengelola juga melakukan 

pengelolaan voucher/promo, mengelola resolusi/komplain, pencatatan arus kas, dan 

penarikan ke deposit RFID dan pembayaran ke penjual. Voucher/promo dapat 

digunakan untuk mempermudah dalam pemasaran marketplace dan toko penjual. 

Resolusi/komplain digunakan untuk menangani komplain dari pembeli maupun 

penjual, sehingga komplain yang diajukan dari pengguna dapat dipantau apakah 

komplain sudah ditangani atau belum. Pencatatan arus kas digunakan untuk 

mencatat pemasukan, pengeluaran pihak pengelola marketplace, dan perhitungan 

saldo. Setelah menyelesaikan proses pembayaran, penjual akan menerima notifikasi 

jika pembeli telah menyelesaikan pembayaran. Uang yang dibayarkan akan 

disimpan di marketplace terlebih dahulu, dan marketplace akan membayarkan uang 

ke penjual ketika pembeli telah mengkonfirmasi barang telah diterima. 

Aplikasi pengelolaan dengan platform android dibuat untuk mempermudah  

admin, bagian pembayaran, dan staff distribution point dalam melakukan 

pengelolaan marketplace stikom. Platform android dipilih karena lebih interaktif, 
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dibandingkan dengan website ataupun media lainnya. Salah satu fitur unggulan 

yang membuat aplikasi berbasis android menjadi interaktif adalah notifikasi. Fitur 

notifikasi memungkinkan sistem untuk dapat memberikan informasi kepada 

pengguna meskipun pengguna tidak sedang mengakses aplikasi tersebut. 

(Wangsaputra, Prasetya, Hery, & Widjaja, 2016). Notifikasi akan digunakan untuk 

bagian pengelolaan komplain dan bagian pembayaran.  

Berdasarkan permasalahan di atas dibutuhkan aplikasi pengelolaan 

marketplace Stikom Surabaya berbasis android yang dapat membantu dalam 

pengelolaan marketplace stikom surabaya. Aplikasi ini ditujukan untuk bagian 

pengelola marketplace.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan 

masalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi pengelolaan marketplace 

Stikom Surabaya berbasis android untuk mengelola marketplace stikom surabaya. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam pembuatan tugas akhir ini, ruang lingkup permasalahan mempunyai 

batasan – batasan yang dibahas antara lain: 

1. Aplikasi ini berbasis android. 

2. Aplikasi ini memiliki tiga pengguna yaitu admin marketplace, bagian 

pembayaran, dan staff distribution point. 

3. Aplikasi ini hanya memiliki pemasukan dari pembelian member premium. 

4. Penarikan pada aplikasi hanya dapat dilakukan melalui transfer. 

5. Aplikasi ini dapat melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran barang 

distribution point. 
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6. Aplikasi ini dapat melakukan pencatatan pemasukan keuangan, pencatatan 

pengeluaran keuangan dan melakukan perhitungan saldo. 

7. Aplikasi ini dapat melakukan pengelolaan toko dan pengelolaan transaksi. 

8. Aplikasi ini dapat menerima feedback dari aplikasi marketplace. 

9. Pengecekan terhadap pelanggaran kebijakan dilakukan dengan cara pengecekan 

satu per satu user. 

10. Pengaturan point yang didapatkan untuk badge/level bersifat statis melalui 

jumlah transaksi yang berhasil dilakukan penjual atau toko. 

11. Pengontrolan suspend toko pada aplikasi ini masih dilakukan dengan cara 

pengubahan status dan belum dilakukan secara otomatis. 

12. Aplikasi ini tidak membahas kapasitas penyimpan distribution point. 

1.4. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

tugas akhir ini bagaimana rancang dan bangun aplikasi pengelolaan marketplace 

Stikom Surabaya berbasis android.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh bagi pengelola dari pembuatan aplikasi pengelolaan 

marketplace Stikom Surabaya berbasis android ini adalah :  

1) Mempermudah dalam mengelola marketplace dimanapun. 

2) Mempermudah dalam pengelolaan kategori. 

3) Mempermudah dalam pengelolaan badge/level. 

4) Mempermudah dalam mengelola kurir. 

5) Mempermudah dalam mengelola voucher/promo. 

6) Dapat mempermudah memonitoring transaksi yang terjadi. 
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7) Dapat melakukan proses penerimaan dan pengeluaran barang pada distribution 

point. 

8) Dapat mempermudah proses resolusi komplain. 

9) Mempermudah dalam mengelola keuangan. 

10) Mempermudah dalam proses transaksi penagihan ke Administrasi Umum. 

11) Mempermudah dalam mengelola transaksi pembayaran kepada penjual. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini 

dibedakan dengan pembagian bab sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan yang berisi 

penjelasan singkat pada masing-masing bab. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan teori yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan utama yaitu pengelolaan marketplace, distribution point 

(pick-up point), aplikasi back end, android, android studio, Application 

programming interface (API), Software Development Kit (SDK), 

MySQL, UML (Unified Modeling Language), black box testing, arus 

kas, dan System Development Life Cycle (SDLC). 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dijelaskan tentang uraian permasalahan, analisis 

permasalahan perancangan sistem yang dijabarkan dengan 
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menggunakan Desain arsitektur, Use case diagram, Activity diagram, 

Sequence diagram, Class diagram, Statechart diagram, storyboard, 

desain antarmuka pengguna dan Desain Uji Coba. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat 

secara keseluruhan dan memberikan penjelasan dari rancangan input 

dan output serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang dibuat 

untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah dapat menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi sesuai dengan yang diharapkan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan dari program yang telah selesai 

dibuat dan saran untuk proses pengembangan selanjutnya. 



8 

 

9 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengelolaan Marketplace 

Menurut Imam (2018) marketplace adalah tempat bertemu antara penjual 

dan pembeli untuk dapat saling melakukan transaksi. Transaksi yang terjadi di 

dalam marketplace dikelola langsung oleh pihak pengelola marketplace. 

Marketplace menyediakan pengelolaan pembayaran dan informasi mengenai 

pembeli dan penjual yang telah diverifikasi. Pembeli akan melakukan pemesanan 

melalu marketplace, kemudian marketplace akan meneruskan ke penjual dan 

penjual akan mengirimkan produk yang dipesan kepada pembeli. 

Marketplace hanya bertindak sebagai tempat transaksi antara penjual dan 

pembeli. Untuk menghindari pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna 

marketplace membutuhkan pengelola marketplace, agar transaksi yang terjadi pada 

marketplace dapat diketahui dan pengguna dapat menaati aturan yang telat dibuat 

marketplace. 

2.2 Distribution Point (Pick-up Point) 

Menurut Zenezini dkk (2018) Collection and delivery point (CDP) adalah 

metode door-to-door yang digunakan sebagai solusi perusahaan logistik untuk 

mengurangi biaya pendistributian barang karena harus mengantarkan produk secara 

bergantian. Pickup point dan parcel loker adalah model yang paling sering 

digunakan untuk mengatasi solusi tersebut. pick up point adalah cara 

pendistributian dengan cara pihak perusahaan sudah menentukan tempat tertentu 

untuk dijadikan tempat pendistributian barang. Sedangkan, parcel loker merupakan 
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model pendidtributian yang ditempatkan di area tertentu tanpa dijaga dan akan 

disimpan untuk waktu yang terbatas sampai pelanggan mengambilnya dengan 

menggunakan referensi pesanan. 

Pada penelitian ini distribution point yang digunakan adalah distribution point 

dengan model pick up point. Model pick up point digunakan sebagai tempat untuk 

menyalurkan produk yang diserahkan oleh toko/penjual dan pengambilan produk 

oleh pembeli. 

2.3 Aplikasi Back End 

Menurut Juansyah (2015) Aplikasi adalah suatu program yang siap untuk 

digunakan dan dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi 

serta pengguna aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan 

dituju. Aplikasi juga memiliki arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan 

teknik pemrosesan data. 

Menurut Apriadi & Saputra (2017) Back End adalah aktivitas yang 

berhubungan dengan pemesanan, manajemen persediaan, pembelian dari pemasok, 

akuntansi dan finansial, proses pembayaran, pengepakan, dan pengiriman 

dilakukan di back end. Back end juga merupakan aktivitas yang membantu dalam 

kegiatan transaksi pada suatu proses bisnis. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan, aplikasi back end merupakan suatu 

program yang digunakan dan dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi 

pengguna aplikasi yang berada pada halaman belakang suatu sistem dan berfokus 

terhadap fungsi-fungsi pengelolaan. 
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2.4 Android 

Menurut Suprianto & Agustina (2012) Android adalah sistem operasi 

bergerak (mobile operating system) yang mengadopsi sistem operasi linux, namun 

telah dimodifikasi. Sedangkan, menurut Kasman (2013) Android adalah sebuah 

sistem operasi telepon seluler dan komputer tablet layar sentuh yang berbasis linux. 

Saat ini android merupakan pilihan yang menguntungkan karena memiliki biaya 

lisensi yang lebih murah dan sifatnya yang semi-open source, selain itu android 

juga akan support dengan berbagai layanan google. 

Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa android adalah sistem 

operasi pada telepon genggam atau tablet layar sentuh yang mengadopsi sistem 

operasi linux dan merupakan sistem operasi open souce. Operating system yang 

sedang berjalan pada android memprioritaskan aplikasi yang sedang dibangun 

sendiri tanpa melihat potensi besar pada pihak ketiga. Untuk pengembangan 

aplikasi android menggunakan android studio yang merupakan integrated 

development environment (IDE). 

2.5 Android Studio 

Menurut Juansyah (2015) android studio adalah IDE (Integrate 

Development Environment) resmi untuk pengembangan aplikasi android dan 

bersifat gratis. Android studio menggantikan eclipse pada tahun 2013 sebagai IDE 

resmi untuk pengembangan aplikasi android. Android Studio merupakan perangkat 

lunak untuk mengembangkan aplikasi berbasis android. Sebagai pengembangan 

dari Eclipse, Android Studio mempunyai banyak fitur-fitur baru dibandingkan 

dengan Eclipse sebagai berikut : 

1. Menggunakan Gradle-based build system yang fleksibel. 
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2. Bisa mem-build multiple APK. 

3. Template support untuk Google Services dan berbagai macam tipe perangat. 

4. Layout editor yang lebih bagus 

5. Built-in support untuk Google Cloud Platform, sehingga mudah untuk integrasi 

dengan Google Cloud Messaging dan App Engine. Import library langsung dari 

Maven repository dan masih banyak lagi lainnya.  

2.6 Application programming interface (API) 

Application Programming Inteface (API)  menyediakan abstraksi untuk 

permasalahan dan menentukan bagaimana klien harus berinteraksi dengan 

komponen perangkat lunak yang menerapkan solusi untuk permasalahan tersebut. 

Komponen itu sendiri biasanya didistribusikan sebagai pustaka perangkat lunak 

yang memungkinkan untuk digunakan dalam beberapa aplikasi. Intinya, API 

mendefinisikan blok bangunan yang dapat digunakan kembali dan memungkinkan 

potongan modular fungsionalitas untuk dimasukkan ke dalam aplikasi pengguna 

akhir (Reddy, 2011). 

API juga dapat dijelaskan dengan menganalogikan apabila akan dibangun 

suatu rumah. Dengan menyewa kontraktor yang menangani bagian yang berbeda-

beda, pemilik rumah dapat memberikan tugas yang perlu dilakukan oleh kontraktor 

tanpa harus mengetahui bagaimana cara kontraktor menyelesaikan tugas tersebut. 

Dari analogi tersebut, rumah merupakan software yang akan dibangun, dan 

kontraktor merupakan API yang mengerjakan bagian tertentu dari software tersebut 

tanpa harus diketahui bagaimana prosedur dalam melakukan pekerjaan tersebut. 

API dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, di antaranya : 
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1. Operating System, API yang digunakan untuk fungsi dasar yang dapat 

dilakukan oleh komputer. Seperti proses input/output, eksekusi program. 

2. Programming Languages, API yang digunakan untuk memperluas kapabilitas 

dalam melakukan eksekusi terhadap suatu bahasa pemrograman. 

3. Application Services, API yang digunakan untuk mengakses data dan layanan 

yang disediakan dari suatu aplikasi. 

4. Application Services, API yang digunakan untuk mengakses data dan layanan 

yang disediakan dari suatu aplikasi. 

5. Infrastructure Services, Digunakan untuk mengakses infrastruktur dari suatu 

komputer. Infrastruktur di sini adalah komputer beserta peripheral seperti 

storage, aplikasi, dan lain-lain. 

6. Web Services, API yang digunakan untuk mengakses content dan layanan yang 

disediakan oleh suatu web application. 

2.7 Software Development Kit (SDK) 

Menurut Safaat (2012) Android SDK adalah tools API yang diperlukan untuk 

mulai mengembangkan aplikasi pada platform android menggunakan bahasa 

pemograman java. SDK merupakan satu set perkakas pengembangan software yang 

digunakan dalam pembuatan aplikasi dalam paket software tertentu. SDK juga 

merupakan tools bagi para programmer yang ingin mengembangkan aplikasi 

berbasis google android. 

Android SDK juga merupakan tools wajib untuk pengembangan aplikasi 

Android, karena dibutuhkan untuk membuild paket software Android agar dapat 

dijalan diperangkat smartphone. Android sdk juga memiliki fitur untuk 

mempermudah pihak pengembang dalam mengetahui pesan error pada aplikasi. 



13 

 

 

 

2.8 MySQL 

Menurut Raharjo (2011) MySQL adalah software RDBMS (atau server 

database) yang dapat mengelola database dengan sangat cepat, dapat menampung 

data dalam jumlah sangat besar, dapat diakses oleh banyak user (multi-user), dan 

dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau berbarengan (multi-threaded). 

Sedangkan, menurut Saputra (2012) MySQL adalah salah satu database kelas 

dunia. MySQL bekerja menggunakan bahasa SQL (Structure Query Language) 

yang merupakan bahasa standar yang digunakan untuk memanipulasi database. 

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa MySQL merupakan 

database yang mampu berjalan di semua sistem operasi, powerfull, dan mudah 

dipelajari. MySQL merupakan software yang tergolong database server yang 

bersifat open source dan bekerja menggunakan bahasa SQL (Stucture Query 

Language) yang merupakan bahasa standart yang digunakan untuk memanipulasi 

database. MySQL merupakan salah satu database yang sangat populer dan 

mendunia. 

2.9 Unified Modeling Language (UML) 

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa spesifikasi standar yang 

digunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membangun 

perangkat lunak. UML adalah metodologi dalam pengembangan sistem berorientasi 

objek dan juga merupakan alat unttuk mendukung pengembangan sistem. (Gata & 

Gata, 2013).  

Beberapa diagram yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek 

berbasiskan UML, adalah : 
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1) Use Case Diagram, adalah pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan 

tingkah laku sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk 

mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja 

yang dapat menjalankan fungsi tersebut. Simbol yang terdapat pada use case 

diagram yaitu : 

a. Use case menggambarkan fungsionalitas dan sebagai unit untuk bertukar 

pesan antar aktor. 

b. Actor adalah abstraksi dari orang atau sistem lain 

c. Association adalah penghubung antara actor dan use case yang 

digambarkan dengan garis tanpa panah. 

2) Diagram aktivitas (Activity Diagram), menggambarkan aktifitas dari proses 

bisnis, simbol-simbol yang digunakan dalam Activity diagram adalah : 

a. Start point, merupakan awal aktivitas. 

b. End point, akhir aktivitas. 

c. Activities, menggambarkan proses atau kegiatan bisnis. 

d. Percabangan, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan 

secara paralel atau menggabungkan dua kegiatatn menjadi satu. 

e. Decision points, menggambarkan pilihan untuk pengambilan keputusan. 

f. Swimlane, pembagian activity diagram untuk menunjukkan stakeholder 

yang melakukan aktivitas. 

3) Diagram urutan (sequence diagram), adalah diagram yang digunakan untuk 

menggambarkan kelakukan objek pada use case dengan mendeskripsikan 

waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Simbol 

pada sequence diagram adalah : 
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a. Entitiy class, adalah bagian dari sistem yang berisi kumpulan kelas berupa 

entitas-entitas yang membentuk gambaran awal sistem dan menjadi 

landasan untuk menyusun basis data. 

b. Boundary class, berisi kumpulan kelas yang menjadi interfaces atau 

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem seperti tampilan form 

entry dan form cetak. 

c. Control class, suatu objek yang berisi logika dari aplikasi. 

d. Message, simbol mengirim pesan antar kelas. 

e. Activation, mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek. 

4) Diagram kelas (class diagram). Adalah hubungan antar kelas dan penjelasan 

detai tiap-tiap kelas yang juga memperlihatkan aturan dan tanggung jawab 

entitas yang menentukan perilaku sistem. class diagram meliputi : kelas, relasi, 

atribut, operasi dan visibility. Hubungan antar kelas disebut kardinalitas. 

2.10 Black Box Testing 

Menurut Luthfi (2017) Black Box Testing bertujuan agar sistem terbebas 

dari bugs dan error. Black box testing berfokus untuk mengetahui apakah semua 

fungsi pada sistem telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan, 

Menurut Romeo (2003), black box testing adalah metode pengujian aplikasi yang 

dilakukan tanpa pengetahuan detil struktur internal dari sistem atau komponen yang 

dites. Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada software, 

berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. 

Kesimpulan dari kedua pendapat di atas adalah black box testing pengujian 

terhadap aplikasi yang bertujuan agar sistem terbebas dari bugs dan error. 
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Pengujian yang dilakukan berfokus pada fungsional aplikasi tanpa harus 

mengetahui detil struktur internal dari sistem yang dites. 

2.11 Arus Kas 

Menurut Hery (2015) arus kas adalah laporan arus kas masuk maupun 

laporan arus kas keluar pada perusahaan selama periode. Laporan arus kas 

digunakan untuk mengevaluasi kegiatan operaional yang telah berlangsung. 

Sedangkan, Menurut Indra Bastian (2006) arus kas adalah laporan yang 

menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. Laporan ini 

akan memberikan laporan arus kas masuk dan laporan arus kas keluar untuk 

memberikan gambaran alokasi kas pada berbagai kegiatan. 

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan arus kas adalah laporan 

pergerakan arus kas masuk dan arus kas keluar yang menggambarkan perubahan 

posisi kas selama satu periode pada sebuah perusahaan. Laporan arus kas 

merupakan elemen penting yang akan memberikan informasi mengenai kondisi 

keuangan sebuah perusahaan. 

2.12 System Development Life Cycle (SDLC) 

SDLC adalah metode yang digunakan dalam pembuatan aplikasi 

pengelolaan marketplace Stikom Surabaya, penggunaan metode SDLC bertujuan 

untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi yang dapat melampaui 

keinginan pengguna. Metode System Development Life Cycle (SDLC) menyediakan 

pendekatan alur hidup peangkat lunak secara sekuensial atau terurut. Menurut 

Pressman (2015) System Development Life Cycle (SDLC) adalah proses 

perancangan sistem serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan 
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sistem tersebut. SDLC memiliki beberapa model seperti Waterfall model, 

Prototype, Rapid Application Development (RAD), Agile Software Development, 

dan sebagainya. 

Metode waterfall atau disebut juga metode air terjun yang menggambarkan 

pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat 

lunak. Pengembangan perangkat lunak dimulai dengan spesifikasi kebutuhan 

pengguna lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan (planning), 

permodelan (modeling), konstruksi (construction), serta penyerahan sistem ke 

pengguna (deployment), yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak 

lengkap yang dihasilkan (Pressman, 2015). Tahapan metode waterfall dapat dilihat 

pada gambar 2.1.  

 

Gambar 2.1 Tahapan metode waterfall 

Berikut ini adalah penjelasan dari tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam Model 

waterfall : 

1. Communication 

Langkah ini merupakan analisis terhadap kebutuhan perangkat lunak 

(software), dan tahap untuk mengadakan pengumpulan data dengan melakukan 

pertemuan dengan customer, maupun mengumpulkan data-data tambahan baik 

yang ada di jurnal, artikel, maupun dari internet. 
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2. Planning 

Proses planning adalah lanjutan dari proses communication (analysis 

requirement). Tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement atau bisa 

dikatakan sebagai data yang berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan 

software, termasuk rencana yang akan dilakukan.  

3. Modeling 

Proses modeling ini akan menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses ini 

berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi interface, 

dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan dokumen yang 

disebut software requirement. 

4. Construction  

Construction adalah proses membuat kode (coding). Coding atau 

pengkodean merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh 

komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. 

Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu 

software, artinya penggunaan komputer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. 

Setelah pengkodean selesai maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah 

dibuat. Tujuan testing adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem 

tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. 

5. Deployment  

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan sebuah software atau 

sistem. Setelah melakukan analisis, desain dan pengkodean maka sistem yang 
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sudah jadi akan digunakan oleh user. Kemudian software yang telah dibuat harus 

evaluasi jika ada kekurangan dan dilakukan pemeliharaan secara berkala. 
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BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Metode penelitian yang digunakan untuk membantu dalam pembuatan 

aplikasi Pengelolaan Marketplace Stikom Surabaya Berbasis Android adalah 

metode SDLC dengan model waterfall. Tahapan yang akan dilakukan yaitu : 

 

Gambar 3.1 Tahapan SDLC
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3.1 Communication 

Pada tahap communication dilakukan pengumpulan data kepada pihak 

manajemen serta melakukan observasi langsung untuk informasi secara mendalam 

mengenai kondisi saat ini. 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

Dalam Tahap ini, identifikasi permasalahan dilakukan setelah proses 

wawancara dan observasi.  

a. Wawancara  

 Wawancara dilakukan terhadap staff solusi sistem informasi (SSI) selaku 

pembuat aplikasi website marketplace Stikom Surabaya. Wawancara tersebut 

dilakukan agar mendapatkan informasi yang diperlukan, masalah yang terjadi, dan 

solusi yang akan diberikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap staff 

SSI didapatkan hasil wawancara yang akan menjadi acuan dalam pembuatan 

aplikasi pengelolaan marketplace. Berikut daftar pertanyaan dan jawaban yang 

diajukan pada proses wawancara : 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Berapa banyak role user yang 

terdapat pada pengelolaan 

marketplace ? 

Pengelolaan marketplace memiliki 3 

role user yaitu admin marketplace, 

bagian pembayaran, dan staff 

distribution point 

2. Berapa banyak fitur yang ada 

pada pengelolaan marketplace ? 

Pengelolaan marketplace memiliki 

fitur pengelolaan user, pengelolaan 

toko dan produk, dan pengelolaan 

transaksi. 

3. Bagaimana proses pembayaran 

dari penarikan yang dilakukan 

penjual ? 

Proses pembayaran yang dilakukan 

bagian pembayaran adalah transfer 

secara manual terhadap rekening 

penjual yang telah diverifikasi. 

4. Bagaimana alur distribution 

poimt ? 

Alur yang ada pada distribution point 

dimulai ketika penjual mendaftarkan 

barangnya pada distribution point, 

lalu distribution akan melakukan 

proses penerimaan barang sehingga 
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barang dapat diambil oleh pembeli, 

ketika barang diambil oleh pembeli 

distribution harus melakukan proses 

konfirmasi barang telah diterima 

pembeli. 

5. Berapa banyak fitur member 

premium yang ada ? 

Saat ini fitur yang dimiliki member 

premium hanya ada dua yaitu top 

produk, dan grafik.  

6. Bagaimana proses penangan 

penjual yang melakukan 

pelanggaran ?. 

Penanganan penjual yang melakukan 

pelanggaran dapat dilakukan dengan 

cara mensuspend toko sehingga 

penjual tidak dapat melakukan 

transaksi penjjualan. 

 

b. Observasi  

 Observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung 

kegiatan yang ada pada marketplace dari sudut pandang pengelola. Tujuan 

melakukan observasi adalah untuk mengahasilkan data tambahan yang tidak 

didapatkan selama wawancara. Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan 

didapatkan temuan seperti : 

1) Ketika penjual ingin menambahkan produk namun kategori belum tersedia, 

pengelola belum dapat mengetahui apa saja kategori yang diperlukan 

penjual. 

2) Pengelolaan marketplace dapat mencatat arus kas dari marketplace. 

3) Pengelola dapat melakukan penanganan feedback. 

4) Pihak distribution dapat melihat barang yang belum diambil lebih dari 1 

bulan. 

 Berdasarkan hasil dari identifikasi masalah di atas maka didapatkan hasil 

seperti proses bisnis pengelolaan marketplace yang terdapat pada marketplace 

Stikom Surabaya.  
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3.1.2 Analisis Kebutuhan 

Untuk membangun dan mengembangkan perangkat lunak, diperlukan 

perancangan spesifikasi aplikasi yang tepat, agar aplikasi yang dibuat memiliki 

deskripsi fungsi yang sesuai dengan analisis kebutuhan. Kebutuhan pengguna yang 

ada pada aplikasi pengelolaan marketplace Stikom Surabaya dapat dilihat pada 

tabel 3.1. 

1) Kebutuhan Pengguna 

Tabel 3.1 Tabel Kebutuhan Pengguna 

No Nama Pengguna Kebutuhan Data Informasi 

1 

Admin Marketplace 

Pembuatan Standarisasi Marketplace (Data 

Kategori, Data Kurir, Data badge/level) 

Pengelolaan User 

Pembuatan Voucher Promo 

Pengelolaan Toko & Produk 

Pengelolaan Member Premium 

Pengelolaan Resolusi Komplain 

2 

Bagian Pembayaran 

Mencatat Arus Kas 

Pengelolaan transaksi marketplace 

Penagihan ke administrasi umum 

Pembayaran ke penjual 

3 
Staff Distribution Point 

Penerimaan barang 

Pengeluaran Barang 

 

2) Kebutuhan Fungsional 

Tabel 3. 2 Tabel Kebutuhan Fungsional 

No Pengguna Kebutuhan Fungsional 

1 

Admin Marketplace 

1. Pembuatan 

Standarisasi 

Marketplace (Data 

Kategori, Data 

Kurir, Data 

Badge/Level) 

2. Pengelolaan User 

3. Pembuatan 

Voucher Promo 

4. Pengelolaan Toko 

& Produk 

1. Fungsi Melakukan 

Pembuatan 

Standarisasi 

Marketplace (Data 

Kategori, Data Kurir, 

Data Badge/Level) 

2. Fungsi Melakukan 

Pengelolaan User 

3. Fungsi Melakukan 

Pembuatan Voucher 

Promo 
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No Pengguna Kebutuhan Fungsional 

5. Pengelolaan 

Member Premium 

6. Pengelolaan 

Resolusi 

Komplain 

4. Fungsi Melakukan 

Pengelolaan Toko & 

Produk 

5. Fungsi Melakukan 

Pengelolaan Member 

Premium 

6. Fungsi Melakukan 

Pengelolaan Resolusi 

Komplain 

2 

Bagian Pembayaran 

1. Mencatat Arus 

Kas 

2. Pengelolaan 

Transaksi 

Marketplace 

3. Penagihan Ke 

Administrasi 

Umum 

4. Pembayaran Ke 

Penjual 

1. Fungsi Melakukan 

Pencatatan Arus Kas 

2. Fungsi Melakukan 

Pengelolaan Transaksi 

Marketplace 

3. Fungsi Melakukan 

Penagihan Ke 

Administrasi Umum 

4. Fungsi Melakukan 

Pembayaran Ke 

Penjual 

3 

Staff Distribution 

Point 

1. Penerimaan 

Barang 

2. Pengeluaran 

Barang 

1. Fungsi Melakukan 

Penerimaan Barang 

2. Fungsi Melakukan 

Pengeluaran Barang 

 

3) Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional atau kebutuhan lain yang tidak termasuk 

fungsi atau proses adalah sebagai berikut : 

a. Karakteristik sistem 

i. Membatasi hak akses aplikasi dengan fungsi login. 

ii. Dapat melihat informasi pada dashboard masing masing pengelolaan. 

b. Perangkat lunak 

i. Menggunakan minimal windows 7. 

ii. XAMPP minimal versi 5. 

a) Apache. 

b) Mysql. 
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c) Php. 

iii. Android Studio. 

iv. Android lollipop (API 21). 

v. SQLyog. 

c. Kebutuhan Perangkat Keras 

i. Minimal memori 2 GB untuk mobile dan 2 GB untuk sever. 

ii. Minimal penyimpanan tersedia 1 GB untuk mobile dan 10 GB untuk 

server. 

iii. Jaringan internet. 

3.1.3 Identifikasi Data 

Setelah dilakukan identifikasi masalah dan identifikasi pengguna, maka 

selanjutnya akan dilakukan identifikasi data. Pada aplikasi ini akan dibutuhkan data 

sebagai berikut : 

a. Data Kategori 

b. Data Badge/level 

c. Data Kurir 

d. Data Resolusi komplain 

e. Data Arus Kas 

f. Data Pengguna 

g. Data Distribution Point 

3.2 Planning 

Dalam tahapan ini dilakukan sebuah penjadwalan terhadap aktifitas 

kegiatan yang dilakukan berupa jadwal pelaksanaan mengenai merancang dan 
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membangun aplikasi pengelolaan marketplace Stikom Surabaya berbasis android. 

Jadwal perancangan yang akan dibuat dapat dilihat pada tabel 3.2 : 

Tabel 3.3 Jadwal Kegiatan 

No. Kegiatan 

November 

2018 

Desember 

2018 

Januari 

2019 

Februari 

2019 

Maret 

2019 

April 

2019 

Mei 

2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1. Communication                             

1.1 
Identifikasi 

masalah 
                            

1.2 
Identifikasi 

pengguna 
                            

1.3 Identifikasi data                             

1.4 
Identifikasi 

fungsional 
                            

2. Planning                             

3. Modeling                             

3.1 Desain arsitektur                             

3.2 Use case diagram                             

3.3 Activity diagram                             

3.4 Sequence diagram                             

3.5 Class diagram                             

3.6 Statechart diagram                             

3.7 Wireframe                             

3.8 Desain uji coba                             

4. Construction                             

4.1 Pembuatan aplikasi                             

4.2 Form login                             

4.3 
Halaman 

standarisasi 
                            

4.4 Pengelolaan User                             

4.5 
Pengelolaan Toko 

& Produk 
                            

4.6 

Pengelolaan 

Transaksi 

Marketplace 

                            

4.7 Voucher & promo                             

4.8 Resolusi komplain                             

4.9 Arus Kas                             

4.10 Penagihan AU                             

4.11 
Pembayaran ke 

penjual 
                            



27 

 

 

 

No. Kegiatan 

November 

2018 

Desember 

2018 

Januari 

2019 

Februari 

2019 

Maret 

2019 

April 

2019 

Mei 

2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

4.12 Penerimaan barang                              

4.13 Pengeluaran barang                             

4.14 Pengujian                             

3.3 Modeling 

Tahap selanjutnya adalah tahap desain atau perancangan. Tahap 

perancangan adalah tahapan untuk merancang aplikasi. Menurut SDLC ada 

beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahapan yang dilakukan seperti 

pembuatan Desain arsitektur, Use case diagram, Activity diagram, Use case sistem, 

Use case description, Sequence diagram, Class diagram, Statechart diagram. 

3.3.1 Desain Arsitektur   

 

Gambar 3.2 Desain Arsitektur Perangkat Keras Aplikasi Pengelolaan Marketplace 

Stikom Surabaya 
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Pada desain arsitektur di atas terdapat tiga pengguna pada aplikasi 

pengelolaan marketplace Surabaya yaitu admin, staff distribusi point, dan bagian 

pembayaran. Setiap pengguna menggunakan perangkat android yang terhubung 

dengan internet. Semua transaksi dan data yang terdapat pada aplikasi dikirimkan 

pada web server marketplace Stikom Surabaya dan akan disimpan pada database. 

Sedangkan, untuk transaksi yang berhubungan dengan saldo RFID akan disimpan 

pada database IT Cops. 

 

Gambar 3. 3 Desain Arsitektur Perangkat Lunak Aplikasi Pengelolaan 

Marketplace Stikom Surabaya 

Pada desain arsitektur di atas masing-masing aplikasi terhubung dengan 

internet. Dengan menggunakan akses internet aplikasi akan memanggil API 
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gateway yang terdapat pada server agar dapat mengambil dan mengirim data yang 

tersimpan pada database mysql. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Gambar 3. 4 Desain Arsitektur  Jaringan 

Pada gambar 3.4 menggambarkan arsitektur jaringan yang digunakan. 

Router akan menghubungkan pc server pada jaringan internet sehingga smartphone 

yang terhubung dengan internet dapat menggunakan aplikasi. 

3.3.2 Use case bisnis  

Use case bisnis digunakan untuk memodelkan proses bisnis yang telah 

didapatkan sebelumnya pada tahap identifikasi masalah. Use case yang 

digambarkan dapat dilihat pada gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Use Case bisnis 

Proses bisnis yang terjadi pada pengelolaan Marketplace Stikom Surabaya :  

a. Mengelola standarisasi marketplace, adalah proses yang bertujuan untuk 

mengolah data master seperti master kategori, master badge/level, master 

kurir dan akan digunakan untuk penjual. 

b. Pembuatan voucher/promo, adalah proses yang bertujuan untuk membuat 

voucher/promo. 

c. Resolusi komplain, adalah proses untuk menangani keluhan dari pengguna. 
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d. Mengelola member premium, adalah proses untuk mengolah data paket 

member premium yang dapat digunakan oleh penjual. 

e. Arus kas, adalah proses untuk melakukan pencatatan pengeluaran dan 

pemasukan. 

f. Penagihan ke administrasi umum, adalah proses untuk melakukan transaksi 

penagihan ke administrasi umum. 

g. Pembayaran ke penjual, adalah proses untuk melakukan proses pembayaran 

ke penjual. 

h. Penerimaan barang, adalah proses penerimaan barang dari penjual yang akan 

diberikan ke pembeli. 

i. Pengeluaran barang, adalah proses penyerahan barang kepada penjual. 

j. Pengelolaan user, adalah proses untuk melihat pengguna. 

k. Pengelolaan toko dan produk, adalah untuk mengelola toko dan produk yang 

oleh penjual dan dapat mensuspend toko. 

l. Pengelolaan transaksi marketplace, adalah proses mengelola transaksi yang 

terjadi pada marketplace.  
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3.3.3 Activity Diagram 

a. Activity Mengelola Standarisasi Marketplace 

 

Gambar 3.6 Activity Mengelola Standarisasi Marketplace 

 

Saat membuat standarisasi berisi tentang kategori, daftar badge/level, dan 

daftar kurir yang akan digunakan pada marketplace marketplace, admin akan 

menyiapkan dan mengisi daftar kategori, daftar badge/level, dan daftar kurir. Daftar 

yang telah dibuat akan digunakan oleh penjual.  
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b. Activity Pembuatan Voucher/Promo 

 

Gambar 3.7 Activity Pembuatan Voucher/Promo 

 

Dalam pembuatan promosi dengan voucher, admin akan menentukan kode 

dan tanggal periode promo yang kemudian akan menghasilkan voucher yang dapat 

digunakan oleh pembeli.  
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c. Activity Member Premium 

 

Gambar 3. 8 Activity Member Premium 

 

Dalam pembuatan member premium, admin akan menyiapkan dokumen 

daftar paket member premium yang akan diisi dengan daftar paket member 

premium kemudian akan menghasilkan paket member premium yang dapat 

digunakan oleh penjual.  
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d. Activity Resolusi Komplain      

 

Gambar 3.9 Activity Resolusi Komplain 

 

Dalam proses resolusi/komplain, admin akan memilih komplain yang akan 

ditangani dan melakukan proses resolusi/komplain. Apabila komplain disetujui 

maka admin akan memeriksa hubungan komplain dengan keuangan dan kemudian 
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akan dilakukan proses pengembalian dana dari bagian pembayaran yang akan 

dicatat oleh admin hasil resolusi/komplain tersebut. Apabila resolusi/komplain 

tidak disetujui, maka admin akan mencatat hasil resolusi/komplain tersebut.   

e. Activity Arus Kas  

 

Gambar 3.10 Activity Arus Kas 

 

Dalam proses arus kas, bagian pembayaran akan menyiapkan dokumen 

untuk arus kas, kemudian bagian pembayaran akan mencatat pemasukan keuangan 

dan mencatat pengeluaran keuangan untuk mengetahui saldo akhir marketplace 

Stikom. 
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f. Activity Penagihan ke AU 

 

Gambar 3.11 Activity Penagihan Ke AU 
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Bagian pembayaran melihat daftar penagihan dari penjual untuk melakukan 

tagihan, kemudian bagian pembayaran memilih penagihan yang akan di proses dan 

memeriksa saldo penjual. Apabila penagihan diterima maka bagian pembayaran 

akan membuat permintaan penagihan ke administrasi umum, jika tagihan diterima 

oleh administrasi umum maka bagian pembayaran menerima dana. Apabila tagihan 

di tolak oleh bagian pembayaran maupun administrasi umum maka proses selesai. 

g. Activity Pembayaran ke penjual 

 

Gambar 3.12 Pembayaran Ke Penjual 

Proses pembayaran ke penjual akan dilakukan saat bagian pembayaran melihat 

daftar penagihan dari penjual, kemudian daftar tersebut akan diperiksa pada daftar 

penagihan yang telah dicairkan. Apabila pencairan dana tidak disetujui, maka 
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proses akan berakhir. Jika pencairan dana disetujui maka penjual akan menerima 

dana. 

h. Activity Distribution Point (Penerimaan) 

 

Gambar 3.13 Activity Distribution Point (Penerimaan) 

 

Proses penerimaan barang yang dilakukan oleh staff distribution point 

dilakukan saat penjual menyerahkan barang ke distribution point, kemudian barang 

akan diterima oleh staff distribution point dan staff distribution point akan mencatat 

penerimaan barang.  
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i. Activity Distribution Point (Penyerahan)  

 

Gambar 3.14 Activity Distribution Point (Penyerahan) 

 

Proses penyerahan barang akan dilakukan saat pembeli menunjukkan bukti 

pembelian barang, kemudian staff distribution point akan memeriksa ketersediaan 

barang, apabila barang tidak tersedia maka proses akan berakhir, apabila barang 
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tersedia maka staff distribution point akan mencatat penyerahan barang dan 

menyerahkan barang ke pembeli.  

j. Activity pengelolaan user 

 

Gambar 3. 15 Activity Pengelolaan user 

 

Proses pengelolaan user dilakukan oleh admin, pengelolaan user digunakan 

untuk memantau jumlah user aktif dan tidak aktif pada aplikasi marketplace. Admin 

akan menyiapkan data user untuk melihat user aktif dan tidak aktif, kemudian 

admin akan menghitung data user untuk di total. 
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k. Activity pengelolaan toko dan produk 

 

Gambar 3. 16 Pengelolaan Toko dan Produk 

 

Pengelolaan toko dan produk dilakukan oleh admin, admin akan 

menyiapkan data toko dan produk yang kemudian akan dilihat dan di cek barang 

yang dijual oleh toko. Apabila terdapat barang yang dijual oleh toko melanggar 

ketentuan maka, toko si penjual akan di suspend dan toko tersebut tidak dapat 

melakukan transaksi jual beli. 
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l. Activity pengelolaan transaksi marketplace 

 

Gambar 3. 17 Pengelolaan Transaksi Marketplace 

 

Pengelolaan transaksi marketplace akan di lakukan oleh bagian 

pembayaran. Bagian pembayaran akan menyiapkan data transaksi marketplace 

yang kemudian akan di catat dana penjual yang tertahan dan dana penjual yang 

dikeluarkan untuk mengetahui saldo transaksi marketplace. 
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3.3.4 Use case sistem 

 

Gambar 3. 18 Use case sistem 

 Use case sistem pengelolaan marketplace Stikom Surabaya memiliki tiga 

pengguna yaitu admin, staff distribution point, dan bagian pembayaran. Admin 

dapat mengisi kode dan deskripsi promo dan periode promo, mengisi daftar 

standarisasi seperti kategori, kurir, dan badge/level. Admin juga dapat melakukan 

proses resolusi komplain, penanganan toko dan produk, dan dapat melihat data user. 

Staff distribution point dapat melakukan proses penerimaan dan penyerahan barang 

yang sebelumnya harus dilakukan pengecekan bukti pembelian barang. Bagian 
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pembayaran dapat memproses penarikan penjual dengan melalui proses penagihan 

ke AU, memeriksa data tagihan yang telah dicairkan dan dibayarkan ke penjual. 

Bagian pembayaran dapat melakukan pencatatan arus kas. 

3.3.5 Use case description 

3.3.1 Maintenance Mengelola Standarisasi marketplace  

Tabel 3.4 Use case Description Maintenance Mengelola Standarisasi marketplace 

Nama Use Case Mengelola Standarisasi marketplace 

Aktor Primer Admin 

Aktor Sekunder Penjual 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 
 Admin : Ingin melakukan pengelolaan 

standarisasi. 

Deskripsi Singkat Data kategori, badge/level, dan kurir adalah output 

dari proses standarisasi marketplace. 

Pemicu Petugas memilih menu master. 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1. Admin memilih 

menu master. 

Sistem 

menampilkan 

halaman master. 

2. Admin memilih 

sub menu. Jika 

kategori maka 

tampil sub aliran 

2.1, jika 

badge/level maka 

tampil sub aliran 

2.2, jika kurir 

maka tampil sub 

aliran 2.3. 

Menampilkan sub 

menu 

3.  Use Case 

Berakhir 

Sub Aliran Langkah Aktor Aplikasi 

2.1  Sistem 

menampilkan 

form kategori. 

Admin 

menambah/ 

mengubah/ 

menghapus data 

kategori. 

Sistem 

memproses ke 

data master 

kategori. 

2.2  Sistem 

menampilkan 

form badge/level. 
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Admin 

menambah/ 

mengubah/ 

menghapus data 

Badge/level. 

Sistem 

memproses ke 

data master 

Badge/level. 

2.3  Sistem 

menampilkan 

form kurir. 

Admin 

menambah/ 

mengubah/ 

menghapus data 

Kurir. 

Sistem 

memproses ke 

data master Kurir. 

Aliran Kesalahan Tidak ada 

 

3.3.2 Voucher/promo 

 Tabel 3.5 Use case Description Voucher/promo 

Nama Use Case Voucher/promo 

Aktor Primer Admin 

Aktor Sekunder Pembeli 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 
 Admin: Ingin melakukan pengelolaan 

voucher/promo. 

Deskripsi Singkat Data voucher promo merupakan output dari 

aplikasi ini. 

Pemicu Pengguna membuka halaman voucher/promo 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1. Pengguna 

halaman 

voucher/promo. 

Sistem 

menampilkan 

halaman 

voucher/promo . 

2. Pengguna 

menambah/ 

mengubah/ 

menghapus data 

voucher/promo. 

Sistem 

memproses ke 

data 

voucher/promo 

3.  Use case berakhir 

Sub Aliran Tidak ada 

Aliran Kesalahan Tidak ada 
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3.3.3 Member Premium 

Tabel 3. 6 Use case Description Member Premium 

Nama Use Case Member Premium 

Aktor Primer Admin 

Aktor Sekunder Penjual 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 
 Admin : ingin membuat paket member premium. 

Deskripsi 

Singkat 

Proses ini digunakan untuk membuat paket member 

premium. 

Pemicu Admin memilih menu member premium 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1. Admin membuka 

halaman member 

premium. 

Sistem 

menampilkan 

daftar paket 

member premium 

2. Admin menekan 

tombol tambah 

data paket. 

Sistem form 

tambah data paket. 

4. Bagian admin 

melihat list 

member. 

Sistem 

menampilkan list 

member premium. 

5.  Use case selesai 

Sub Aliran Tidak ada 

Aliran Kesalahan Tidak ada 

 

3.3.4 Resolusi komplain 

 Tabel 3.7 Use case Description Resolusi komplain 

Nama Use Case Resolusi Komplain 

Aktor Primer Admin 

Aktor Sekunder Pembeli 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 
 Admin : Ingin memproses komplain. 

Deskripsi Singkat Proses ini digunakan untuk mencatat proses 

penanganan komplain. 

Pemicu Admin memilih menu resolusi/komplain. 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1. Admin memilih 

menu 

resolusi/komplain. 

Sistem 

menampilkan 

halaman 

resolusi/komplain. 

2. Admin memilih 

data komplain. 

Sistem 

memunculkan 

detail komplain 
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3. Admin 

memproses 

komplain 

 

4. Admin 

menginputkan 

detail 

penyelesaian 

komplain 

Sistem 

menyimpan data 

komplain ke 

database 

5.  Use Case 

Berakhir 

Sub Aliran Tidak ada 

Aliran Kesalahan Langkah Aktor Aplikasi 

 3.1  Jika tidak ada data 

komplain maka 

muncul pesan 

“tidak ada data 

komplain”. 

 

3.3.5 Penerimaan barang 

 Tabel 3.8 Use case Description Penerimaan barang 

Nama Use Case Distribution Point(Penerimaan) 

Aktor Primer Staff Distribution Point, Penjual. 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 
 Staff Distribution Point : Ingin melakukan proses 

penerimaan barang. 

 Penjual : Ingin melakukan pengiriman barang 

melalui staff distribution point 

Deskripsi Singkat Proses ini digunakan untuk mencatat penerimaan 

barang dari penjual. 

Pemicu Staff Distribution Point memilih menu penerimaan 

barang. 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1. Admin memilih 

menu penerimaan 

barang. 

Sistem 

menampilkan 

halaman 

penerimaan 

barang. 

2. Penjual 

menyerahkan 

barang ke 

distribution point. 

 

3. Staff Distribution 

point menerima 

barang dari 

penjual 
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4. Staff Distribution 

point mencatat 

informasi barang. 

Sistem 

menyimpan data 

penerimaan 

barang. 

5.  Use Case 

Berakhir 

Sub Aliran Tidak ada 

Aliran Kesalahan Tidak ada 

 

3.3.6 Penyerahan barang  

 Tabel 3.9 Use case Description Penyerahan barang 

Nama Use Case Distribution Point(Penyerahan) 

Aktor Primer Staff Distribution Point, Pembeli. 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 
 Staff Distribution Point : Ingin melakukan proses 

penerimaan barang. 

 Pembeli : Ingin mengambil barang yang dibeli. 

 

Deskripsi 

Singkat 

Proses ini digunakan untuk mencatat penyerahan 

barang ke pembeli. 

 

Pemicu Staff Distribution Point memilih menu pengeluaran 

barang. 

 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1. Admin memilih 

menu penyerahan 

barang. 

Sistem 

menampilkan 

halaman 

penyerahan 

barang. 

2. Pembeli scan qr 

code distribution 

point. 

Sistem mengubah 

status barang 

diterima menjadi 

siap dikeluarkan. 

3. Staff Distribution 

melakukan 

konfirmasi 

pengambilan 

barang. 

Sistem 

mengupdate data 

barang. 

4. Penjual menerima 

barang 

 

5. Use Case Berakhir  

Sub Aliran Tidak ada 

Aliran Kesalahan Langkah Aktor Aplikasi 
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 2.1  Jika barang tidak 

tersedia muncul 

informasi barang 

belum tersedia. 

 

3.3.7 Arus Kas  

   Tabel 3.10 Use case Description Arus Kas 

Nama Use Case Arus Kas 

Aktor Primer Bagian Pembayaran 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 
 Bagian pembayaran : Ingin melakukan proses 

aurs kas. 

Deskripsi 

Singkat 

Proses ini digunakan untuk mencatat pengeluaran 

dan pemasukan keuangan. 

Pemicu Bagian pembayaran memilih menu arus kas. 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1. Bagian 

pembayaran 

memilih menu arus 

kas. 

Sistem 

menampilkan 

halaman arus kas 

2. Bagian 

pembayaran 

menambah/ 

mengubah/ 

menghapus data 

pengeluaran dan 

pemasukan. 

Sistem 

menghitung saldo. 

3.  Sistem memproses 

ke data arus kas 

4.   Use Case Berakhir 

Sub Aliran Tidak ada 

Aliran Kesalahan Tidak ada 

 

3.3.8 Penagihan ke AU  

 Tabel 3.11 Use case Description Penagihan ke AU 

Nama Use Case Penagihan ke AU dan pembayaran ke penjual 

Aktor Primer Bagian pembayaran 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 
 Bagian pembayaran: ingin melakukan permintaan 

penarikan uang. 
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Deskripsi Singkat Proses ini digunakan untuk melakukan proses 

penagihan ke administrasi umum 

Pemicu Admin memilih menu penagihan 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1. Bagian pembayaran 

membuka halaman 

penagihan. 

Sistem 

menampilkan 

halaman penagihan. 

2. Bagian pembayaran 

memilih tagihan 

yang akan diproses 

Sistem 

menampilkan 

informasi penagihan 

4. Bagian pembayaran 

membuat 

permintaan 

penagihan ke AU 

Sistem menyimpan 

data permintaan 

penagihan 

5.  Use case selesai 

Sub Aliran Tidak ada 

Aliran Kesalahan Langkah Aktor Aplikasi 

2.1.  Jika tidak ada data 

penagihan muncul 

pesan “Belum ada 

penagihan” 

 

3.3.9 Pembayaran ke penjual 

       Tabel 3.12 Use case Description Pembayaran ke penjual 

Nama Use Case Pembayaran ke penjual 

Aktor Primer Bagian pembayaran 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 
 Bagian pembayaran: ingin melakukan 

pembayaran ke penjual. 

Deskripsi 

Singkat 

Proses ini digunakan untuk melakukan proses 

pembayaran ke penjual 

Pemicu Admin memilih menu pembayaran 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1. Bagian 

pembayaran 

membuka halaman 

pembayaran. 

Sistem 

menampilkan 

daftar penagihan 

2. Bagian 

pembayaran 

memilih tagihan 

yang akan 

dibayarkan 

Sistem 

menampilkan 

informasi tagihan 

yang akan 

dibayarkan 

4. Bagian 

pembayaran 

Sistem mencatat 

proses pembayaran 

ke penjual 
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melakukan proses 

pembayaran 

5.  Use case selesai 

Sub Aliran Tidak ada 

Aliran Kesalahan Tidak ada 

 

j. Pengelolaan user 

Nama Use Case Pengelolaan user 

Aktor Primer Admin 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 
 Admin : Ingin melakukan pengelolaan user 

Deskripsi Singkat Pada pengelolaan user admin dapat melihat list user 

terdaftar 

Pemicu Petugas memilih menu pengelolaan user. 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1. Admin memilih 

menu pengelolaan 

user. 

Sistem 

menampilkan 

halaman 

pengelolaan user. 

2. Admin melihat 

data user 

Sistem 

menampilkan data 

user 

3. Admin melihat 

list request 

verifikasi 

rekening 

Sistem 

menampilkan list 

request 

 4. Admin 

menyetujui 

request 

Sistem 

menyimpan data 

rekening user 

5. Use case berakhir  

Sub Aliran Tidak Ada 

Aliran Kesalahan Tidak ada 

 

k. Pengelolaan toko dan produk 

Nama Use Case Pengelolaan toko dan produk 

Aktor Primer Admin 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 
 Admin : Ingin melakukan pengelolaan toko dan 

produk 

Deskripsi Singkat Pada pengelolaan toko dan produk admin dapat 

melihat daftar toko dan produk yang terdaftar. 
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Pemicu Petugas memilih menu pengelolaan toko dan 

produk. 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1. Admin memilih 

menu pengelolaan 

toko dan produk. 

Sistem 

menampilkan 

halaman 

pengelolaan toko 

dan produk. 

2. Admin melihat 

data toko. 

Sistem 

menampilkan data 

toko 

3. Admin melihat 

data produk toko 

Sistem 

menampilkan data 

produk toko 

4. Jika admin akan 

melakukan suspend 

masuk sub aliran 

4.1, dan jika admin 

memproses request 

kategori baru 

masuk sub aliran 

4.2 

 

 Use case berakhir  

Sub Aliran Langkah Aktor Aplikasi 

 4.1 Admin memilih 

toko yang akan 

disuspend 

Sistem 

menampilkan toko 

yang akan 

disuspend 

Admin 

menkonfirmasi 

suspend toko 

Sistem meyimpan 

data suspend 

4.2 Admin memilih 

request kategori 

Sistem 

menampilkan 

kategori 

4.3 Admin 

menambahkan 

kategori 

Sistem 

menyimpan data 

Aliran Kesalahan Tidak ada 

l. Pengelolaan transaksi marketplace 

Nama Use Case Pengelolaan transaksi marketplace 

Aktor Primer Bagian keuangan 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 
 Admin : Ingin melakukan pengelolaan transaksi 

Deskripsi Singkat Pada pengelolaan toko dan produk admin dapat 

melihat data transaksi 
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Pemicu Petugas memilih menu pengelolaan transaksi. 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1. Admin memilih 

menu pengelolaan 

transaksi. 

Sistem 

menampilkan 

halaman transaksi. 

2. Admin melihat 

data transaksi. 

Sistem data 

transaksi 

3. Jika admin akan 

menyelesai 

transaksi lebih 

dari 1 bulan di 

distribution point 

masuk sub aliran 

3.1  

 

 Use case berakhir  

Sub Aliran Langkah Aktor Aplikasi 

 3.1 Admin memilih 

transaksi lebih 

dari 1 bulan di 

distribution point 

Sistem 

menampilkan 

transaksi 

Admin 

menyelesaikan 

transaksi 

Sistem 

menyelesaikan 

transaksi 

Aliran Kesalahan Tidak ada 
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3.3.6 Sequence diagram 

a. Sequence Diagram login 

 

Gambar 3.19 Sequence Diagram login 

 

Sequence diagram login akan menjelaskan proses login. login pada aplikasi 

akan dimulai dari user yang akan mengisikan username dan password pada form 

login. Setelah mengisi form login, user akan melakukan submit user dan password 

yang membuat form login mengirimkan pesan kepada control login yang akan 

melakukan validasi. Control login kemudian akan mengirimkan entitas data 

pengguna untuk mencari data user. 

Jika data ditemukan maka, control login akan membuka halaman menu. Jika 

data tidak ditemukan maka, control login akan memberikan pesan ke form login 

bahwa login gagal dan akan meminta user mengisi username dan password 

kembali. Terdapat tiga user pada aplikasi ini yaitu admin, bagian keuangan, dan 

staff distribution point. 
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b. Sequence Diagram Mengelola Standarisasi Marketplace 

 

Gambar 3.20 Sequence Diagram Mengelola Standarisasi Marketplace 

 

Sequence diagram master akan menjelaskan tentang proses penginputan 

data master. Data master akan di inputkan oleh user admin. Admin membuka 

halaman menu master pada halaman menu dan akan membuka halaman master. 

Admin akan memilih menu kategori, badge, dan kurir dan akan menamilkan form 

kategori, form badge, dan form kurir. Kemudian admin akan mengirim data 

kategori, data badge, dan data kurir pada masing-masing form yang telah diisi. 

Kemudian admin akan melakukan submit form yang membuat form login 

mengirimkan pesan kepada control master untuk menyimpan data master. Control 

master kemudian akan memproses data master untuk disimpan pada database data 

master.   

 



57 

 

 

 

c. Sequence Diagram Voucher/promo 

 

Gambar 3.21 Sequence Diagram Voucher/promo 

 

Sequence diagram voucher/promo akan menjelaskan tentang penginputan 

voucher/promo. Data voucher/promo akan di inputkan oleh user admin. Admin 

akan membuka halaman menu voucher pada halaman menu dan aplikasi akan 

membuka halaman voucher/promo. kemudian admin akan mengirim data pada 

halaman voucher/promo dan mengisi data voucher/promo yang akan dikirimkan 

kepada control voucher/promo. control voucher/promo kemudian akan memproses 

data voucher/promo untuk disimpan pada database data voucher/promo. 

d. Sequence Diagram Member Premium 

 

Gambar 3. 22 Sequence Diagram Member Premium 
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Sequence diagram member premium akan menjelaskan tentang proses 

penginputan member premium. Data member premium akan diinputkan oleh 

admin. Admin akan membuka halaman member premium pada halaman menu dan 

aplikasi akan membuka halaman member premium. Kemudian admin akan 

mengirim data pada halaman member premium dan mengisi data member premium 

yang akan dikirim pada control member premium. Control member premium 

kemudian akan memproses data member premium untuk disimpat pada database 

paket data member premium. 

e. Sequence Diagram resolusi komplain 

 

Gambar 3.23 Sequence Diagram resolusi komplain 

 

Sequence diagram resolusi komplain akan menjelaskan tentang 

penginputan resolusi komplain. Data resolusi komplain akan di inputkan oleh user 

admin. Admin akan membuka menu resolusi komplain pada halaman menu dan 

akan menampilkan halaman resolusi komplain. Kemudian admin akan memilih 
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data pada halaman resolusi komplain, halaman resolusi komplain mengirim request 

data komplain pada control resolusi komplain. Control resolusi komplain akan 

mengambil data resolusi komplain pada database data resolusi komplain, control 

resolusi komplain akan menampilkan data resolusi komplain pada halaman resolusi 

komplain. Admin akan mengirim data penyelesaian pada halaman resolusi 

komplain, halaman resolusi komplain mengirim data penyelesaian pada control 

resolusi komplain yang akan di proses dan disimpan pada database resolusi 

komplain.    

f. Sequence Diagram Distribution Point (Penerimaan) 

 

Gambar 3.24 Sequence Diagram Distribution Point (Penerimaan) 

 

Sequence diagam distribution point penerimaan akan menjelaskan tentang 

proses penerimaan barang. Data penerimaan akan inputkan oleh staff distribution 

point. Staff distribution point membuka halaman menu dan akan menampilkan 

halaman distribution point penerimaan. Kemudian penjual akan menyerahkan  data 

barang kepada staff distribusi point kemudian diinputkan pada halaman terima, 

kemudian akan diproses oleh control terima untuk dimasukkan ke dalam database. 
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g. Sequence Diagram Distribution Point (Penyerahan)  

 

Gambar 3.25 Sequence Diagram Distribution Point (penyerahan) 

 

Sequence diagram distribution point penyerahan akan menjelaskan tentang 

proses penyerahan barang. Data pengeluaran akan di inputkan oleh staff 

distribution point. Proses dimulai dari staff membuka halaman penerimaan, 

dilanjutkan dengan pembeli menyerahkan bukti pembelian dan staff akan mencari 

data barang pada halaman dp penyerahan, barang akan diserahkan dan terakhir staff 

akan mengupdate data distribution point melalui halaman dp penyerahan. 
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h. Sequence Diagram Arus Kas  

 

Gambar 3.26 Sequence Diagram Arus Kas 

Sequence diagram Arus Kas akan menjelaskan tentang pencatatan Arus 

Kas. Data Arus Kas akan diinputkan oleh bagian pembayaran. Bagian pembayaran 

akan membuka halaman menu Arus Kas pada halaman menu dan akan 

menampilkan halaman arus kas. Bagian pembayaran akan mengirim data pada 

halaman Arus Kas. Bagian pembayaran akan melakukan submit data dan 

mengirimkan pesan kepada control arus kas untuk menghitung saldo. Kemudian 

control arus kas akan mengirimkan pesan kepada data arus kas untuk menyimpan 

pada database. 
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i. Sequence Diagram Penagihan ke AU 

 

Gambar 3.27 Sequence Diagram Penagihan ke AU 

 

 Sequence diagram penagihan ke AU akan menjelaskan tentang proses 

penagihan permintaan. Data penagihan akan diinputkan oleh bagian pembayaran. 

Bagian pembayaran akan membuka halaman penagihan, bagian pembayaran dapat 

melakukan proses memilih penagihan dan mengirimkan request kepada control 

penagihan untuk menampilkan detil penagihan yang didapatkan dari data 

penagihan. Bagian pembayaran dapat mengecek saldo pengguna dan membuat 

permintaan ke bagian AU pada halaman penagihan yang akan diteruskan oleh 

control penagihan untuk selanjutnya disimpan pada data penagihan. 
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j. Sequence Diagram Pembayaran ke penjual 

 

Gambar 3.28 Sequence Diagram Pembayaran ke penjual 

 

Sequence diagram pembayaran ke penjual akan menjelaskan pembayaran 

ke penjual. Data pembayaran ke penjual akan diinputkan oleh bagian pembayaran. 

Bagian pembayaran akan membuka halaman menu pembayaran pada halaman 

menu dan akan membuka halaman pembayaran. Bagian pembayaran akan 

mengecek penagihan cair pada halaman pembayaran. Kemudian halaman 

pembayaran akan mengirimkan pesan kepada control pembayaran untuk dilakukan 

request pengecekan. Control pembayaran akan mengambil data penagihan pada 

database data penagihan yang akan dikirim pada control pembayaran dan akan 

ditampilkan pada halaman pembayaran. Bagian pembayaran akan mengirim data 

pembayaran, halaman pembayaran akan mengirim data pada control pembayaran. 

Control pembayaran akan menyimpan data pembayaran pada database pembayaran. 

 

 

 



64 

 

 

 

j. Sequence  pengelolaan user 

 

Gambar 3. 29 Sequence Diagram Pengelolaan User 

Sequence diagram pengelolaan user akan menjelaskan tentang pengelolaan 

user. Admin akan membuka halaman menu pengelolaan user pada halaman menu 

dan akan menampilkan halaman pengelolaan user. Admin akan mengirim data pada 

halaman pengelolaan user dan melihat data user. Admin akan melakukan submit 

data dan mengirimkan pesan kepada control pengelolaan user untuk melihat data 

user pada database data pengelolaan user yang kemudian akan dikirim pada control 

pengelolaan user dan akan ditampilkan pada halaman pengelolaan user. 

k. Sequence  pengelolaan toko dan produk 

 

Gambar 3. 30 Sequence Pengelolaan Toko dan Produk 
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Sequence diagram pengelolaan toko dan produk akan menjelaskan tentang 

pengelolaan toko dan produk. Admin akan membuka halaman menu pengelolaan 

toko dan produk pada halaman menu dan akan menampilkan halaman pengelolaan 

toko dan produk. Admin akan mengirim data pada halaman pengelolaan toko dan 

produk. Admin akan melakukan submit data dan mengirimkan pesan kepada 

control pengelolaan toko dan produk untuk melihat data toko dan produk pada 

database data pengelolaan toko dan produk yang kemudian akan dikirim pada 

control pengelolaan toko dan produk dan akan ditampilkan pada halaman 

pengelolaan toko dan produk. 

l. Sequence  pengelolaan transaksi marketplace 

 

Gambar 3. 31 Sequence Pengelolaan Transaksi Marketplace 

Sequence diagram pengelolaan transaksi marketplace akan menjelaskan 

tentang pengelolaan transaksi marketplace. Data transaksi marketplace akan 

diinputkan oleh bagian pembayaran. Bagian pembayaran akan membuka halaman 

menu transaksi marketplace pada halaman menu dan akan menampilkan halaman 

transaksi marketplace. Bagian pembayaran akan mengirim data pada halaman 

transaksi marketplace. Bagian pembayaran akan melakukan submit data dan 

mengirimkan pesan kepada control transaksi marketplace untuk menghitung saldo. 
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Kemudian control arus kas akan mengirimkan pesan kepada data arus kas untuk 

menyimpan pada database yang  akan dikirimkan lagi pada control pengelolaan 

marketplace  dan akan ditampilkan pada halaman pengelolaan transaksi 

marketplace.
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3.3.7 Class diagram 

a. Class Diagram Login 

 

Gambar 3.32 Class Diagram Login  
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b. Class Diagram Mengelola Standarisasi Marketplace 

 

Gambar 3.33 Class Diagram Mengelola Standarisasi Marketplace 
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c. Class Diagram Voucher/Promo 

 

Gambar 3.34 Class Diagram Voucher/Promo   
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d. Class Diagram Member Premium 

 

Gambar 3. 35 Class Diagram Member Premium 
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e. Class Diagram Resolusi Komplain 

 

 

Gambar 3.36 Class Diagram Resolusi Komplain 
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e. Class Diagram Penerimaan barang 

 

Gambar 3.37 Class Diagram Penerimaan barang  
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f. Class Diagram Penyerahan barang  

 

Gambar 3.38 Class Diagram Pengeluaran barang 
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g. Class Diagram Arus Kas 

 

Gambar 3.39 Class Diagram Arus Kas  
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h. Class Diagram Penagihan ke AU 

 

Gambar 3.40 Class Diagram Penagihan ke AU 



 

 

 

 

7
6
 

i. Class Diagram Pembayaran ke penjual 

 

Gambar 3.41 Class Diagram Pembayaran ke penjual 
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j. Class Pengelolaan user 

 

Gambar 3. 42 Class Diagram Pengelolaan User 
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k. Class Pengelolaan toko dan produk 

 

Gambar 3. 43 Class Diagram Pengelolaan Toko dan Produk 
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l. Class Pengelolaan transaksi marketplace 

 

 

Gambar 3. 44 Class Diagram Pengelolaan Transaksi Marketplace
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3.3.8 Statechart diagram  

a. Statechart diagram class modelPenagihan 

 

Gambar 3.45 Diagram Statechart diagram class modelPenagihan 

 Berdasarkan statechart diagram class modelPenagihan terdapat atribut 

status yang digunakan untuk menyimpan keadaan atau state seperti diajukan, 

diproses, dibayarkan, dan ditolak. 

b. Statechart diagram class modelDistributionPoint 

 

Gambar 3.46 Diagram Statechart distribution point 

 Berdasarkan state diagram class modelDistributionPoint terdapat atribut 

status yang digunakan untuk menyimpan keadaan atau state seperti didaftarkan, 

diterima, dan diserahkan. 
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c. Statechart diagram class modelVoucher 

 

Gambar 3.47 Diagram Statechart voucher 

 Berdasarkan class modelVoucher terdapat atribut tgl_berlaku_awal, 

tgl_berlaku_akhir, dan limit_voucher yang digunakan memeriksa keadaan atau 

state berlaku dan tidak berlakunya voucher. 

d. Statechart diagram class modelResolusiKomplain 

 

Gambar 3.48 Diagram Statechart resolusi komplain 

 Berdasarkan class diagram resolusi komplain terdapat atribut status yang  

digunakan untuk menyimpan keadaan atau state seperti diterima, ditangani, selesai, 

dan ditolak. 
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3.3.9 Storyboard 

 
Gambar 3. 49 Storyboard Aplikasi Pengelolaan Marketplace Stikom 
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3.3.10 Desain Antarmuka Pengguna 

 Desain antarmuka pengguna merupakan desain aplikasi yang akan 

menggambarkan cara sistem berinteraksi dengan pengguna. Tujuan dibuatnya 

desain antarmuka pengguna adalah untuk membuat interaksi pengguna sederhana 

dan efisien dalam hal mencapai tujuan. 

a. Login 

 

Gambar 3. 50 Desain Antarmuka Pengguna Login 

Desain antarmuka pengguna login digunakan oleh admin, bagian 

pembayaran, dan distribution point agar dapat mengakses aplikasi pengelolaan 

marketplace tersebut. Pada halaman ini akan dilakukan validasi akses dengan 

menggunakan nik dan password pengguna. 
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b. Mengelola Standarisasi Marketplace 

  

 

Gambar 3. 51 Desain Antarmuka Pengguna Mengelola Standarisasi Marketplace 

Desain antarmuka pengguna mengelola standarisasi marketplace digunakan 

oleh admin untuk membuat, mengubah, dan menghapus data kategori, kurir, dan 

badge/level pada aplikasi marketplace stikom.  
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c. Voucher/Promo 

 

Gambar 3. 52 Desain Antarmuka Pengguna Voucher 

Desain antarmuka pengguna voucher digunakan oleh admin untuk 

membuat, mengubah, dan menghapus data voucher pada aplikasi marketplace 

stikom. 

d. Member Premium 

 

Gambar 3. 53 Desain Antarmuka Pengguna Member Premium 

Desain antarmuka pengguna member premium digunakan oleh admin untuk 

membuat, menghapus, mengedit paket member premium pada marketplace stikom. 



86 

 

 

 

e. Resolusi Komplain 

 

Gambar 3. 54 Desain Antarmuka Pengguna Resolusi Komplain 

Desain antarmuka pengguna resolusi komplain digunakan oleh admin untuk 

menerima, menangani, dan menyelesaikan proses resolusi komplain. 

f. Penerimaan barang 

 

Gambar 3. 55 Desain Antarmuka Pengguna Penerimaan Barang 
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Desain antarmuka pengguna penerimaan barang digunakan staff distribusi 

point untuk mengkonfirmasi penerimaan barang pada distribusi point setelah 

adanya transaksi jual beli pada aplikasi marketplace stikom. 

g. Penyerahan barang 

   

Gambar 3. 56 Desain Antarmuka Pengguna Penyerahan Barang 

Desain antarmuka pengguna penyerahan barang digunakan oleh staff 

distribusi point untuk mengkonfirmasi status penyerahan barang setelah barang 

diambil oleh pembeli. 
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h. Arus Kas 

 

Gambar 3. 57 Desain Antarmuka Pengguna Arus Kas 

Desain antarmuka pengguna arus kas digunakan oleh bagian pembayaran 

untuk mencatat arus kas masuk dan keluar serta menghitung jumlah saldo yang 

tersedia pada bulan tersebut. 



89 

 

 

 

i. Penagihan ke AU  

 

Gambar 3. 58 Desain Antarmuka Penagihan Ke AU  

Desain antarmuka pengguna penagihan ke AU digunakan oleh bagian 

pembayaran untuk memproses dan menolak tagihan. Saat tagihan diproses bagian 

pembayaran akan menagihkan ke AU serta saat bagian pembayaran menolak 

tagihan, bagian pembayaran harus mengisi balasan mengapa tagihan tersebut 

ditolak. 
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j. pembayaran ke penjual 

 

Gambar 3. 59 Desain Antarmuka Pembayaran Ke Penjual 

Desain antarmuka pengguna pembayaran ke penjual digunakan oleh bagian 

keuangan untuk menyelesaikan proses pembayaran setelah mengirimkan uang ke 

rekening penjual. 
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j.  Pengelolaan user 

 

Gambar 3. 60 Desain Antarmuka Pengelolaan User 

Desain antarmuka pengguna pengelolaan user digunakan oleh admin untuk 

mengelola user yang ada. 

k.  Pengelolaan toko dan produk 

 

Gambar 3. 61 Desain Antarmuka Pengelolaan Toko dan Produk 
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Desain antarmuka pengelolaan toko dan produk digunakan oleh admin untuk 

mengelola toko dan produk yang ada pada marketplace stikom Surabaya. 

l. Pengelolaan transaksi marketplace 

 

Gambar 3. 62 Desain Antarmuka Pengelolaan Transaksi Marketplace 

Desain antarmuka pengelolaan transaksi marketplace digunakan oleh bagian 

keuangan untuk mengelola transaksi yang ada pada marketplace stikom Surabaya. 

3.3.11 Desain uji coba 

Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing dengan 

mengamati hasil keluaran tiap fungsi yang di uji  coba. Pengujian dilakukan dengan 

membuat test plan berdasarkan fungsi setiap form yang dirancang. 

a. Login 

Tabel 3.13 Tabel Desain Uji Coba Login 

No Tujuan Input Output yang diharapkan 

1 Menguji validasi 

isian 

Nik  dan password 

benar 

Menampilkan halaman utama 

2 Menguji validasi 

isian 

Nik  dan password 

salah 

Menampilkan pesan kesalahan 

3 Menguji validasi 

inputan kosong 

Tombol login Menampilkan pesan error 
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b. Mengelola Standarisasi Marketplace 

Tabel 3.14 Tabel Desain Uji Coba Standarisasi Marketplace 

No Tujuan Input Output yang diharapkan 

1 Menampilkan 

data kategori, data 

kurir, dan data 

badge.  

 Data kategori, data kurir, dan 

data badge tampil sesuai dengan 

yang telah diinputkan. 

2 Menguji tombol 

tambah data 

kategori, kurir, 

dan badge 

 Form kategori, form kurir, dan 

form badge muncul. 

3 Menguji validasi 

isian 

Tombol simpan Menampilkan pesan apabila 

terdapat isian yang belum diisi 

4 Menguji tombol 

simpan 

Tombol simpan Data kategori, data kurir, dan 

data badge tersimpan pada 

database dan tampil pada 

halaman kategori, halaman 

kurir, dan halaman badge. 

 

c. Voucher/Promo 

Tabel 3.15 Tabel Desain Uji Coba Voucher/Promo 

No Tujuan Input Output yang diharapkan 

1 Menampilkan 

data 

voucher/promo 

 Data voucher/promo tampil 

sesuai dengan yang telah 

diinputkan 

2 Menguji tombol 

tambah 

Tombol tambah 

kategori 

Menampilkan halaman form 

kategori 

 

3 Menguji validasi 

isian 

Text box isian 

sudah terisi semua 

Menampilkan pesan apabila 

terdapat isian yang belum diisi 

4 Menguji tombol 

simpan 

Tombol simpan Data kategori tersimpan pada 

database dan tampil pada 

halaman voucher/promo 

5 Menguji tombol 

detail  

 Menampilkan halaman detail 

voucher/promo 
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d. Member Premium 

Tabel 3. 16 Tabel Desain Uji Coba Member Premium 

No Tujuan Input Output yang diharapkan 

1 Menampilkan data 

paket member 

premium 

 Data paket member premium 

tampil sesuai dengan data pada 

database. 

2 Menguji tombol 

tambah 

 Tampil form tambah paket 

3 Menguji validasi 

isian 

Salah satu isian 

tidak diisi 

Menampilkan pesan apabila 

terdapat isian yang belum diisi 

4 Menguji tombol 

simpan 

Tombol simpan Data paket member premium 

tersimpan pada database dan 

tampil pada halaman paket 

member premium. 

5 Menguji tombol 

hapus 

 Data paket terhapus dari list. 

6 Menguji tombol 

detail 

 Menampilkan detail dari paket 

member premium 

 

e. Resolusi Komplain 

Tabel 3.17 Tabel Desain Uji Coba Resolusi komplain 

No Tujuan Input Output yang diharapkan 

1 Menampilkan 

data resolusi 

komplain 

 Data resolusi kompain tampil 

sesuai dengan data pada 

database. 

2 Menguji tombol 

detail  

 Menampilkan detil dari 

komplain yang terpilih 

3 Menguji validasi 

isian 

Text box isian 

sudah terisi semua 

Menampilkan pesan apabila 

terdapat isian yang belum diisi 

4 Menguji slider 

selesai, tangani, 

tolak 

Slider selesai, 

tangani, tolak 

Data status resolusi komplain 

tersimpan pada database dan 

tampil pada halaman resolusi 

komplain 

 

f. Penerimaan Barang 

Tabel 3.18 Tabel Desain Uji Coba Penerimaan Barang 

No Tujuan Input Output yang diharapkan 

1 Menampilkan 

invoice. 

Data invoice 

transaksi 

penjualan. 

Data invoice tampil. 
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No Tujuan Input Output yang diharapkan 

2 Dapat 

menampilkan 

kamera. 

 Menampilkan halaman ambil 

gambar(kamera). 

3 Menguji tombol 

simpan. 

Tombol simpan. Data penerimaan barang 

tersimpan pada database dan 

tampil pada halaman penyerahan 

barang. 

 

g. Penyerahan Barang  

Tabel 3.19 Tabel Desain Uji Coba Penyerahan Barang 

No Tujuan Input Output yang diharapkan 

1 Menampilkan 

data  

penyerahan 

barang dan 

penerimaan 

barang. 

 Data barang tampil sesuai data 

yang tersimpan pada database 

dan tampil pada halaman 

penyerahan barang. 

2 Menguji slider 

penyerahan 

barang. 

Slider penyerahan 

barang. 

Status penyerahan barang 

berubah dari diterima menjadi 

diserahkan. 

3 Menguji 

tombol foto 

dan ttd digital 

Button tambah 

gambar verifikasi. 

Dapat menampilkan ambil foto 

kamera atau ttd digital. 

4 Menguji 

tombol hapus. 

Tombol hapus. Data penerimaan terhapus dan 

muncul pop up konfirmasi hapus 

data. 

5 Menampilkan 

detail. 

Data penyerahan dan 

data penerimaan. 

Muncul detail penyerahan dan 

penerimaan barang. 

 

h. Arus Kas  

Tabel 3.20 Tabel Desain Uji Coba Arus Kas 

No Tujuan Input Output yang diharapkan 

1 Menampilkan 

periode bulan 

dan tahun, 

data 

pemasukan, 

data 

pengeluaran, 

dan saldo. 

 Data pemasukan dan 

pengeluaran tampil sesuai data 

yang tersimpan pada database, 

data saldo sesuai perhitungan 

dan bulan tahun yang dipilih, 

periode bulan dan tahun tampil. 
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No Tujuan Input Output yang diharapkan 

2 Menguji 

tombol 

tambah. 

Tombol tambah 

transaksi 

Menampilkan halaman form 

transaksi. 

3 Menguji 

validasi isian. 

Text box isian sudah 

terisi semua. 

Menampilkan pesan apabila 

terdapat isian yang belum diisi. 

4 Menguji 

tombol 

simpan. 

Tombol simpan. Data pemasukan dan  data 

pengeluaran tersimpan pada 

database dan tampil pada 

halaman utama arus kas. 

5 Menguji 

tombol pilihan 

bulan dan 

tahun. 

Tombol tanggal. Menampilkan data bulan dan 

tanggal. 

6 Menguji 

tombol hapus. 

Tombol hapus. Data pemasukan dan 

pengeluaran terhapus dan 

muncul pop up konfirmasi hapus 

data. 

 

i. Penagihan Ke AU  

Tabel 3.21 Tabel Desain Uji Coba Penagihan ke AU 

No  Tujuan  Input  Output yang diharapkan 

1 Menampilkan data 

permintaan    

 Data penagihan tampil 

sesuai data yang tersimpan 

pada database 

2 Menguji tombol proses 

permintaan 

Tombol proses 

permintaan 

Data penagihan tersimpan 

pada database  

3 Menguji tombol detail  Data permintaan Menampilkan halaman 

detail permintaan 

 

j. Pembayaran Ke Penjual 

Tabel 3.22 Tabel Desain Uji Coba Pembayaran Ke Penjual 

No  Tujuan  Input Output yang diharapkan 

1 Menampilkan data 

pembayaran yang telah 

selesai 

 Data pembayaran tampil 

sesuai data yang tersimpan 

pada database 

2 Menampilkan detail 

pembayaran 

Data penagihan  

yang dipilih. 

Detail  pembayaran yang 

tampil sesuai dengan data 

yang dipilih. 

3 Memproses pengiriman 

pembayaran 

Memilih 

penagihan yang 

akan dibayarkan 

Data yang dipilih 

tersimpan 
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j. Pengelolaan user 

Tabel 3. 23 Desain Uji Coba Pembayaran Ke Penjual 

No  Tujuan  Input Output yang diharapkan 

1 Menampilkan informasi 

pada dashboard 

 Informasi yang 

ditampilkan sesuai data 

pada database. 

2 Menampilkan list user.  List user yang ditampilkan 

sesuai database. 

3 Menampilkan detail 

dari user 

List yang dipilih  Menampilkan detail user 

 

k. Pengelolaan toko dan produk 

Tabel 3. 24 Desain Uji Pengelolaan Toko dan Produk 

No  Tujuan  Input Output yang diharapkan 

1 Menampilkan informasi 

pada dashboard 

 Informasi yang 

ditampilkan sesuai data 

pada database. 

2 Menampilkan list toko.  List toko yang ditampilkan 

sesuai database. 

3 Menampilkan detail 

dari toko 

List yang dipilih  Menampilkan detail toko 

4 Menguji tombol 

suspend 

 Toko tersuspend 

 

l. Pengelolaan transaksi marketplace 

Tabel 3. 25 Desain Uji Coba Pengelolaan Transaksi Marketplace 

No  Tujuan  Input Output yang diharapkan 

1 Menampilkan informasi 

pada dashboard 

 Informasi yang 

ditampilkan sesuai data 

pada database. 

2 Menampilkan list 

transaksi. 

 List transaksi yang 

ditampilkan sesuai 

database. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

4.1. Implementasi  

4.1.1. Implementasi Kebutuhan Software dan Hardware 

Kebutuhan software dan hardware yang digunakan untuk mengaplikasikan 

rancang bangun aplikasi pengelolaan marketplace stikom surabaya berbasis 

android dari sisi client maupun server dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 Kebutuhan Software dan Hardware 

No Kebutuhan Client Server 

1. Software 1. Minimal windows 

7/8 

2. Android studio 

3. SQLyog 

4. Minimal OS 

Android Lollipop 

(API 21) 

1. Minimal windows 7 

2. Database MySQL 

3. Web Server Apache 

4. Programming Language 

PHP 

2. Hardware 1. Minimal RAM 2 

(Disarankan RAM 

4) 

2. Minimal hardisk 

tersedia 1 GB 

(Disarankan 2 GB) 

1. Minimal RAM 2 GB 

(Disarankan RAM 4) 

2. Minimal Kapasitas 

Harddisk yang tersedia 10 

GB 

3. Network Gigabit Network 

 

4.1.2. Implementasi Sistem 

Bab ini akan menjelaskan tentang implementasi dan evaluasi dari rancang 

bangun aplikasi pengelolaan marketplace stikom surabaya berbasis android. 

Tampilan antarmuka/interface akan dijelaskan untuk mempermudah pengguna 

mengenal fitur, cara kerja, dan alur  dari aplikasi pengelolaan marketplace stikom 

surabaya berbasis android.   
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4.1.3. Tampilan halaman login 

Pada halaman awal aplikasi pengelolaan marketplace stikom yaitu halaman 

login. Halaman login digunakan oleh pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi, dan 

juga sebagai proses identifikasi pengguna yang berhak mengakses aplikasi. 

Halaman login dapat dilihan pada gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Tampilan Login 

4.1.4. Tampilan Halaman Utama 

Halaman utama ditampilkan sesuai bagian user yang melakukan login. 

Kecuali untuk distribution point akan langsung diarahkan pada halaman utama 

distribution point. Beberapa halaman utama aplikasi adalah sebagai berikut :  

a. Halaman utama admin marketplace 

Halaman utama dari admin marketplace menampilkan pilihan menu seperti 

standarisasi, voucher promo, member premium, dan resolusi komplain. Tampilan 

dari halaman utama admin marketplace dapat dilihat pada gambar 4.2. 



100 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Tampilan Halaman Utama Admin Marketplace 

b. Halaman utama staff keuangan 

Halaman utama staff keuangan menampilkan pilihan menu seperti arus kas 

dan penagihan. Tampilan halaman utama staff keuangan dapat dilihat pada gambar 

4.3. 

  

Gambar 4.3 Halaman Utama Staff Keuangan 
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c. Halaman utama staff distribution point 

Halaman utama staff distribution point menampilkan pilihan menu invoice. 

Invoice akan tampil apabila telah terjadi transaksi penjualan barang pada aplikasi 

marketplace stikom. Invoice berisi nomer invoice dan nama toko. Halaman utama 

staff distribution point dapat dilihat pada gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 halaman utama staff distribution point 

4.1.5. Tampilan halaman standarisasi 

Halaman standarisasi merupakan halaman untuk menampilkan halaman 

kategori, kurir, dan badge. Navigasi pada halaman ini menggunakan bottom 

navigation dan halaman ini hanya dapat diakses oleh admin. 

4.1.5.1. Tampilan halaman kategori 

Halaman kategori digunakan untuk menambahkan, mengubah, dan 

menghapus data kategori. Tampilan yang ada pada halaman kategori adalah : 
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a. Tampilan halaman utama kategori 

Halaman utama kategori menampilkan list data kategori, dan pada halaman 

ini terdapat tombol tambah data pada bagian kanan bawah. Pada masing-masing list 

menampilkan gambar kategori, nama kategori, dan deskripsi kategori. Tampilan 

halaman kategori dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Tampilan halaman utama kategori 

b. Tampilan input kategori 

Tampilan input kategori muncul ketika pengguna menekan tombol tambah 

data. Terdapat dua kolom inputan yaitu nama kategori dan deskripsi kategori 

dengan 1 tombol simpan, serta tombol untuk memilih gambar yang ada pada galeri 

handphone seperti pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Tampilan input kategori 

c. Tampilan pop up hapus dan edit kategori 

Pada masing-masing list pengguna dapat memunculkan pop up aksi yang 

memiliki pilihan hapus dan edit seperti pada gambar 4.7. Pengguna dapat 

memunculkan pop up aksi dengan menekan lama pada salah satu list. 

 

Gambar 4.7 Tampilan pop up hapus dan edit kategori 

d. Tampilan edit kategori 

Tampilan edit kategori muncul ketika pengguna memilih edit pada pop up 

aksi. Tampilan ini memiliki kolom inputan yang sama pada tampilan input kategori. 

Tampilan edit kategori dapat dilihat pada gambar 4.8. 
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Gambar 4.8 Tampilan edit kategori 

e. Tampilan konfirmasi hapus kategori 

Tampilan konfirmasi hapus kategori muncul ketika pengguna memilih 

hapus pada pop up aksi. Tampilan konfirmasi hapus dapat dilihat pada gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Tampilan halaman konfirmasi hapus 

4.1.5.2. Tampilan halaman kurir 

Halaman kurir digunakan untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus 

data kurir. Tampilan yang ada pada halaman kurir adalah : 

a. Tampilan halaman utama kurir 

Halaman utama kurir menampilkan list data kurir, dan pada halaman ini 

terdapat tombol tambah data pada bagian kanan bawah. Pada masing-masing list 
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menampilkan nama kurir, alamat kurir, dan kontak kurir. Tampilan halaman kurir 

dapat dilihat pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Tampilan halaman utama kurir 

b. Tampilan halaman input kurir 

Tampilan input kategori muncul ketika pengguna menekan tombol tambah 

data. Terdapat tiga kolom inputan yaitu nama kurir, alamat kurir, dan kontak kurir 

dengan 1 tombol simpan seperti pada gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Tampilan halaman input kurir 

c. Tampilan pop up hapus dan edit kurir 

Pada masing-masing list pengguna dapat memunculkan pop up aksi yang 

memiliki pilihan hapus dan edit seperti pada gambar 4.12. Pengguna dapat 

memunculkan pop up aksi dengan menekan lama pada salah satu list. 

 

Gambar 4.12 Tampilan pop up hapus dan edit kurir 

d. Tampilan halaman edit kurir 

Tampilan edit kurir muncul ketika pengguna memilih edit pada pop up aksi. 

Tampilan ini memiliki kolom inputan yang sama pada tampilan input kurir. 

Tampilan edit kurir dapat dilihat pada gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Tampilan halaman edit kurir 

e. Tampilan konfirmasi hapus kurir 

Tampilan konfirmasi hapus kurir muncul ketika pengguna memilih hapus 

pada pop up aksi. Tampilan konfirmasi hapus dapat dilihat pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Tampilan konfirmasi hapus kurir 

4.1.5.3. Tampilan halaman badge 

Halaman badge digunakan untuk menambahkan, mengubah, dan 

menghapus data badge. Tampilan yang ada pada halaman badge adalah : 
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a. Tampilan halaman utama badge 

Halaman utama badge menampilkan list data badge, dan pada halaman ini 

terdapat tombol tambah data pada bagian kanan bawah. Pada masing-masing list 

menampilkan gambar badge, nama badge, dan poin minimal. Tampilan halaman 

kurir dapat dilihat pada gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15  Tampilan halaman utama badge 

b. Tampilan halaman input badge 

Tampilan input badge muncul ketika pengguna menekan tombol tambah 

data. Terdapat dua kolom inputan yaitu nama badge dan miniman poin dengan 1 

tombol simpan, serta tombol untuk memilih gambar yang ada pada galeri 

handphone seperti pada gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Tampilan halaman input badge 

c. Tampilan pop up hapus dan edit badge 

Pada masing-masing list pengguna dapat memunculkan pop up aksi yang 

memiliki pilihan hapus dan edit seperti pada gambar 4.17. Pengguna dapat 

memunculkan pop up aksi dengan menekan lama pada salah satu list. 

 

Gambar 4.17 Tampilan pop up hapus dan edit badge 

d. Tampilan edit badge 

Tampilan edit badge muncul ketika pengguna memilih edit pada pop up 

aksi. Tampilan ini memiliki kolom inputan yang sama pada tampilan input badge. 

Tampilan edit badge dapat dilihat pada gambar 4.18. 
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Gambar 4.18 Tampilan halaman edit badge 

e. Tampilan konfirmasi hapus badge 

Tampilan konfirmasi hapus kategori muncul ketika pengguna memilih 

hapus pada pop up aksi. Tampilan konfirmasi hapus dapat dilihat pada gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Tampilan konfirmasi hapus badge 

4.1.6. Tampilan halaman voucher 

Halaman voucher digunakan untuk menambahkan, mengubah, dan 

menghapus data voucher. Tampilan yang ada pada halaman kurir adalah : 
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a. Tampilan halaman utama voucher 

Halaman utama kurir menampilkan list data voucher, dan pada halaman ini 

terdapat tombol tambah data pada bagian kanan bawah. Pada masing-masing list 

menampilkan kode voucher, masa berlaku voucher, status voucher (aktif/tidak 

aktif), limit voucher, dan nominal voucher. Tampilan halaman voucher dapat dilihat 

pada gambar 4.20. 

   

Gambar 4.20 Halaman utama voucher 

b. Tampilan halaman input voucher 

Tampilan input voucher muncul ketika pengguna menekan tombol tambah 

data. Terdapat tujuh kolom inputan yaitu periode awal, periode akhir, nama 

voucher, kode voucher, nominal voucher, limit voucher, dan minimun pembelian 

dengan 1 tombol simpan seperti pada gambar 4.21. 
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Gambar 4.21 Tampilan halaman input voucher 

c. Tampilan pop up hapus dan edit voucher 

Pada masing-masing list pengguna dapat memunculkan pop up aksi yang 

memiliki pilihan hapus dan edit seperti pada gambar 4.22. Pengguna dapat 

memunculkan pop up aksi dengan menekan lama pada salah satu list. 

 

Gambar 4.22 Tampilan pop up hapus dan edit voucher 

d. Tampilan halaman edit voucher 

Tampilan edit kategori muncul ketika pengguna memilih edit pada pop up 

aksi. Tampilan ini memiliki kolom inputan yang sama pada tampilan input kategori. 

Tampilan edit kategori dapat dilihat pada gambar 4.23. 
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     Gambar 4.23 Tampilan halaman edit voucher 

e. Tampilan detail voucher 

Tampilan detail voucher muncul ketika pengguna menekan satu kali pada 

salah satu list data yang tersedia. Tampilan detail akan menampilkan informasi dari 

list data voucher yang dipilih seperti pada gambar 4.24. 

 

Gambar 4.24 Tampilan detail voucher 

f. Tampilan pop up konfirmasi hapus voucher 

Tampilan pop up konfirmasi hapus voucher muncul ketika pengguna 

memilih hapus pada pop up aksi. Tampilan pop up konfirmasi hapus voucher 

dapat dilihat pada gambar 4.25. 
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Gambar 4.25 Tampilan konfirmasi hapus voucher 

4.1.7. Tampilan halaman member premium 

a. Tampilan halaman utama member premium 

Tampilan halaman utama member premium menampilkan list data paket 

member premium. Pada masing-masing list terdapat nama paket, harga paket, dan 

durasi paket. Tampilan halaman utama member premium dapat dilihat pada gambar 

4.26.  

 

Gambar 4. 26 tampilan halaman utama member premium 
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b. Tampilan detail list paket member premium 

Tampilan detail list paket member premium akan tampil ketika pengguna 

menekan salah satu list paket yang ada. Tampilan detail list paket member premium 

berisi tentang informasi paket member premium. Tampilan detail list paket member 

premium dapat dilihat pada gambar 4.27.  

 

Gambar 4. 27 Tampilan detail list paket member premium 

c. Tampilan form tambah paket member premium 

Tampilan form tambah paket member premium tampil ketika pengguna 

menekan tombol tambah paket. Terdapat tujuh kolom inputan yaitu nama paket, 

durasi paket, jenis durasi paket, deskripsi paket, harga paket, status fitur top produk, 

dan status fitur grafik dengan 1 tombol simpan seperti pada gambar 4.28. 
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Gambar 4. 28 Tampilan form tambah paket member premium 

d. Tampilan pop up hapus dan edit paket member premium 

Pada masing-masing list paket member premium dapat memunculkan pop 

up aksi yang memiliki pilihan hapus dan edit seperti pada gambar 4.29. Pengguna 

dapat memunculkan pop up aksi dengan menekan lama pada salah satu list. 

 

Gambar 4. 29 Tampilan pop up hapus dan edit paket member premium 

e. Tampilan pop up konfirmasi hapus paket member premium 

Tampilan pop up konfirmasi hapus paket member premium muncul ketika 

pengguna memilih hapus pada pop up aksi. Tampilan pop up konfirmasi hapus 

paket member premium dapat dilihat pada gambar 4.30 
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Gambar 4. 30 Tampilan pop up konfirmasi hapus paket member premium 

f. Tampilan edit paket member premium 

Tampilan edit paket member premium muncul ketika pengguna memilih 

edit pada pop up aksi. Tampilan ini memiliki kolom inputan yang sama pada 

tampilan input kategori. Tampilan edit kategori dapat dilihat pada gambar 4.31. 

 

Gambar 4. 31 Tampilan edit paket member premium 

g. Tampilan list member premium 

Tampilan list member premium berisi tentang data penjual yang menjadi 

member premium. Pada masing-masing list terdapat nama toko penjual, paket yang 

dimiliki, dan durasi paket. Tampilan list member premium dapat dilihat pada 

gambar 4.32. 
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Gambar 4. 32 Tampilan list member premium 

h. Tampilan detail member premium 

Tampilan detail list member premium akan tampil ketika pengguna 

menekan salah satu list member premium yang ada. Tampilan detail list paket 

member premium berisi tentang informasi member premium seperti nama 

pengguna, nama paket, durasi, tanggal berlaku awal, dan tanggal berakhir. 

Tampilan detail list member premium dapat dilihat pada gambar 4.33.  

 

Gambar 4. 33 Tampilan detail member premium 
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4.1.8. Tampilan halaman resolusi komplain 

a. Tampilan halaman utama resolusi komplain 

Tampilan halaman utama resolusi komplain menampilkan list data resolusi 

komplain. Pada masing-masing list terdapat perihal, nama pengaju, dan status 

resolusi komplain (diterima dan selesai). Tampilan halaman utama resolusi 

komplain dapat dilihat pada gambar 4.34.  

   

Gambar 4.34 Tampilan halaman utama resolusi komplain 

b. Tampilan detail komplain diterima 

Tampilan detail komplain di terima akan tampil ketika pengguna menekan 

salah satu list yang berstatus diterima. Tampilan detail komplain diterima akan 

menampilkan status (tangani dan tolak) yang dapat dipilih oleh pengguna, apabila 

status ditolak pengguna wajib mengisikan balasan mengapa resolusi komplain 

tersebut ditolak. Tampilan detail komplain diterima juga menampilkan informasi 

data list yang dipilih seperti pada gambar 4.35.  
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Gambar 4.35 Tampilan detail komplain diterima 

c. Tampilan proses tangani komplain 

Tampilan proses tangani komplain akan tampil apabila pengguna memilih 

status tangani. Pengguna tinggal menggeser tombol tangani untuk menangani 

proses komplain. Tampilan proses tangani komplain dapat dilihat pada gambar 

4.36. 

 

Gambar 4.36 Tampilan proses tangani komplain 
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d. Tampilan proses tolak komplain 

Tampilan proses tolak komplain akan tampil apabila pengguna memilih 

status tolak. Pengguna tinggal menggeser tombol tolak untuk menolak proses 

komplain, tetapi sebelum itu pengguna akan diminta mengisi balasan kenapa proses 

komplain ditolak. Tampilan proses tolak komplain dapat dilihat pada gambar 4.37. 

 

Gambar 4.37 Tampilan proses tolak komplain 

e. Tampilan proses selesaikan komplain 

Tampilan proses selesaikan komplain akan tampil ketika pengguna 

menekan salah satu list yang berstatus ditangani. Tampilan proses selesaikan 

komplain akan menampilkan detail komplain dan pengguna tinggal menggeser 

tombol selesaikan penanganan untuk menyelesaikan proses komplain. Tampilan 

proses selesaikan komplain dapat dilihat pada gambar 4.38.  
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Gambar 4.38 Tampilan proses selesaikan komplain 

4.1.9. Tampilan halaman distribution point 

a. Tampilan halaman utama penerimaan 

Tampilan detail komplain di terima menampilkan invoice pada halaman 

penerimaan barang. Invoice akan muncul apabila pada penjual mendaftarkan 

produknya pada distribution point. Tampilan halaman utama penerimaan dapat 

dilihat pada gambar 4.39. 

 

Gambar 4.39 Tampilan utama penerimaan 
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b. Tampilan halaman utama penyerahan 

Tampilan halaman utama penyerahan menampilkan list data barang yang 

telah diterima oleh staff distribusi point. Tampilan halaman utama penyerahan 

berisi tentang nomer invoice penerimaan, nama penerima, nomer telephone 

pengirim, tanggal diterima, tanggal diserahkan, nama toko pengirim, dan status 

(diterima dan diserahkan). Tampilan halaman utama penyerahan dapat dilihat pada 

gambar 4.40. 

   

Gambar 4.40 Tampilan utama penyerahan 

c. Tampilan pilih invoice 

Tampilan pilih invoice akan tampil apabila pengguna menekan pilih 

invoice. Invoice berisi list transaksi penjualan. Invoice berisi nomer invoice dan 

nama toko. Tampilan pilih invoice dapat dilihat pada gambar 4.41. 
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Gambar 4.41 Tampilan pilih invoice 

d. Tampilan simpan penerimaan 

Tampilan simpan penerimaan akan tampil apabila pengguna menekan salah 

satu invoice. Pada tampilan simpan penerimaan akan tampil detail penerimaan, 

pengguna akan meminta foto pembeli sebagai bukti penerimaan barang kemudian 

pengguna menekan tombol simpan untuk menyelesaikan proses penerimaan. 

Tampilan simpan dapat dilihat pada gambar 4.42. 

 

Gambar 4.42 Tampilan simpan penerimaan 
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e. Tampilan penyerahan 

Tampilan penyerahan akan tampil apabila staff distribution point menekan 

salah satu list yang berstatus diterima. Tampilan penyerahan akan berisi foto dan 

detail penerimaan. Staff distribution point akan menggeser tombol konfirmasi 

penyerahan barang apabila barang memiliki status “Siap Diambil” kepada pembeli. 

Tampilan penyerahan dapat dilihat pada gambar 4.43. 

 

Gambar 4.43 Tampilan penyerahan 

4.1.10. Tampilan halaman arus kas 

a. Tampilan halaman utama arus kas 

Tampilan halaman utama arus kas menampilkan periode bulan dan tahun, 

total saldo pada bulan dan tahun yang dipilih, total pemasukan dan pengeluaran 

pada bulan dan tahun yang dipilih serta list arus kas masuk dan arus kas keluar pada 

tahun dan bulan yang dipilih. Tampilan halaman utama arus kas dapat dilihat pada 

gambar 4.44. 
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Gambar 4.44 Tampilan halaman utama arus kas 

b. Tampilan pop up ganti periode 

Tampilan pop up ganti periode akan tampil apabila pengguna menekan 

tombol bulan dan tahun untuk mengganti periode dan isi arus kas yang akan 

ditampilkan. Tampilan halaman pop up ganti periode dapat dilihat pada gambar 

4.45. 

 

Gambar 4.45 Tampilan pop up ganti periode 
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c. Tampilan halaman tambah data 

Tampilan halaman tambah data akan tampil ketika pengguna menekan 

tombol tambah data. Terdapat empat inputan pada halaman tambah data yaitu jenis 

transaksi (pemasukan dan pengeluaran), tanggal, nominal pengeluran atau 

pemasukan, dan deskripsi pengeluaran atau pemasukan. Tombol simpan digunakan 

untuk menyimpan data yang telah diinputkan. Tampilan halaman tambah data dapat 

dilihat pada gambar 4.46. 

 

Gambar 4.46 Tampilan halaman tambah data 

d. Tampilan halaman edit data 

Tampilan halaman edit data akan tampil apabila pengguna memilih edit 

pada saat tampilan pop up edit dan hapus ditampilkan. Halaman edit data berisi data 

list yang dipilih dan dapat diubah. Tampilan halaman edit data dapat dilihat pada 

gambar 4.47. 
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Gambar 4.47 Tampilan halaman edit data 

e. Tampilan pop up edit dan hapus 

Tampilan pop up edit dan hapus akan tampil apabila pengguna menekan 

salah satu list pemasukan dan pengeluaran. Tampilan pop up edit dan hapus dapat 

dilihat pada gambar 4.48. 

 

Gambar 4.48 Tampilan pop up edit dan hapus 

f. Tampilan konfirmasi hapus transaksi 

Tampilan konfirmasi hapus transaksi akan muncul apabila pengguna 

memilih hapus saat pop up edit dan hapus tampil. Tampilan konfirmasi hapus 
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transaksi digunakan untuk mengkonfirmasi pengguna menghapus data atau tidak. 

Tampilan konfirmasi hapus transaksi dapat dilihat pada gambar 4.49. 

 

Gambar 4.49 Tampilan konfirmasi hapus transaksi 

4.1.11. Tampilan halaman penagihan ke AU 

a. Tampilan halaman utama penagihan 

Tampilan halaman utama pembayaran berisi list data penagihan. Pada 

masing-masing list berisi tentang nama pengaju, nominal uang yang dicairkan, dan 

status pembayaran (diajukan, diproses, dan ditolak). Tampilan halaman utama 

penagihan dapat dilihat pada gambar 4.50. 

  

Gambar 4.50 Tampilan halaman utama pengguna 
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b. Tampilan halaman proses tagihan 

Tampilan halaman proses tagihan akan tampil apabila bagian pembayaran 

menekan salah satu list yang berstatus diajukan. Tampilan halaman proses tagihan 

akan menampilkan informasi pengaju, nomer rekening, total tagihan dan tanggal 

diterima serta tanggal pembayaran. Bagian pembayaran akan menggeser tombol 

proses untuk memproses tagihan. Tampilan halaman proses tagihan dapat dilihat 

pada gambar 4.51. 

 

Gambar 4.51 Tampilan halaman proses tagihan 

c. Tampilan halaman tolak tagihan 

Tampilan halaman tolak tagihan akan tampil apabila bagian pembayaran 

menekan salah satu list berstatus diajukan. Tampilan halaman proses tagihan akan 
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menampilkan informasi pengaju, nomer rekening, total tagihan dan tanggal 

diterima serta tanggal pembayaran. Bagian pembayaran akan menggeser tombol 

tolak tagihan untuk menolak tagihan. Apabila bagian pembayaran menolak tagihan 

mengguna wajib mengisi balasan mengapa tagihan ditolak. Tampilan halaman tolak 

tagihan dapat dilihat pada gambar 4.52. 

    

Gambar 4.52 Tampilan halaman tolak tagihan 

4.1.12. Tampilan halaman pembayaran ke penjual 

a. Tampilan halaman utama pembayaran 

Tampilan halaman utama pembayaran berisi list data pembayaran. Pada 

masing-masing list berisi tentang nama pengaju, nominal uang yang dicairkan, 

dan status pembayaran (selesai). Tampilan halaman utama pembayaran dapat 

dilihat pada gambar 4.53. 
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Gambar 4.53 Halaman utama pembayaran 

b. Tampilan halaman invoice pembayaran 

Tampilan halaman invoice pembayaran akan tampil apabila bagian 

keuangan menekan tombol tambah. Invoice pembayaran akan tampil apabila 

terdapat pengajuan penarikan yang telah diterima oleh bagian pembayaran. 

Tampilan halaman invoice pembayaran dapat dilihat pada gambar 4.54. 

 

Gambar 4.54 Halaman invoice pembayaran 



133 

 

 

 

c. Tampilan halaman penyelesaian pembayaran 

Tampilan halaman penyelesaian pembayaran akan tampil apabila bagian 

keuangan menekan salah satu list berstatus. Tampilan halaman penyelesaian 

pembayaran akan menampilkan informasi pengaju, nomer rekening, total tagihan 

dan tanggal diterima serta tanggal pembayaran. Bagian keuangan akan menggeser 

tombol kirim apabila bagian keuangan telah mengirim uang ke rekening penjual. 

Tampilan halaman penyelesaian pembayaran dapat dilihat pada gambar 4.55. 

 

Gambar 4.55 Halaman penyelesaian pembayaran 
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4.1.13. Tampilan halaman pengelolaan user 

a. Tampilan halaman utama pengelolaan user 

Tampilan halaman utama pengelolaan user berisi informasi total user, user 

aktif, user tidak aktif, request verifikasi rekening, dan grafik jumlah user. Tampilan 

halaman utama pengelolaan user dapat dilihat pada gambar 4.56. 

 

      Gambar 4. 56 halaman utama pengelolaan user 

b. Tampilan halaman list user 

Tampilan halaman list user berisi list user yang ada pada aplikasi 

marketplace stikom surabaya. Tampilan halaman list user dapat dilihat pada gambar 

4.57. 
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Gambar 4. 57 Halaman List User 

4.1.14. Tampilan halaman pengelolaan toko dan produk 

a. Tampilan halaman utama pengelolaan toko dan produk 

Tampilan halaman utama pengelolaan toko dan produk berisi informasi 

total toko, toko aktif, toko tidak aktif, request kategori, dan grafik jumlah toko. 

Tampilan halaman utama pengelolaan toko dan produk dapat dilihat pada gambar 

4.58. 

 

Gambar 4. 58 Halaman Utama Pengelolaan Toko Dan Produk 
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b. Tampilan halaman list toko 

Tampilan halaman list toko berisi list toko yang ada pada aplikasi 

marketplace stikom surabaya. Tampilan halaman list toko dapat dilihat pada 

gambar 4.59. 

 

Gambar 4. 59 halaman list toko 

c. Tampilan halaman suspend dan produk toko 

Tampilan halaman suspend dan produk toko yang berisi produk toko, info 

toko, dan tombol suspend toko. Tampilan halaman suspend dan produk toko dapat 

dilihat pada gambar 4.60. 
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Gambar 4. 60 halaman suspend dan produk toko 

d. Tampilan halaman request kategori 

 

Gambar 4. 61 Halaman request kategori 
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4.1.15. Tampilan halaman pengelolaan transaksi marketplace 

a. Tampilan halaman utama pengelolaan transaksi marketplace 

 

Gambar 4. 62 Tampilan dashboard pengelolaan transaksi marketplacfe 

a. Tampilan halaman utama pengelolaan transaksi marketplace 

 

Gambar 4. 63 Tampilan dashboard pengelolaan transaksi marketplace 
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4.2. Evaluasi Sistem 

4.2.1. Uji coba fungsi perangkat lunak   

Berdasarkan perancangan uji coba, aplikasi ini akan diuji menggunakan data 

masukan yang sebenarnya. Uji coba dilakukan untuk memastikan aplikasi telah 

dibuat dengan benar sesuai kebutuhan atau tujuuan yang diharapkan. Uji coba 

aplikasi menggunakan black box testing. 

4.2.2. Uji coba halaman login  

Pada proses ini akan dilakukan uji coba terhadap validasi akses pengguna 

administrasi, staff keuangan, dan staff distribution point dengan memasukkan nik 

dan password. Berikut merupakan uji coba fungsi yang akan dilakukan. 

Tabel 4.2 Uji Coba Halaman Login 

No Proses Input Output Yang Diharapkan Hasil 

1. Mendeskripsikan 

nik dan 

password milik 

pengguna yang 

valid 

Nik dan 

password 

Dapat mengakses halaman 

utama. 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.64) 

2. 

 

Mendeskripsikan 

nik dan 

password milik 

pengguna yang 

salah 

Nik dan 

password 

yang 

salah 

Muncul Pesan Kesalahan Uji berhasil 

(Gambar 

4.65) 

3. Menguji validasi 

inputan kosong 

Tombol 

login 

Menampilkan pesan 

Kesalahan 

Uji berhasil 

(Gambar 

4.66) 
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Gambar 4.64 hasil uji coba login dengan user yang valid 

 

  

Gambar 4.65 hasil uji coba nik salah dan password salah 
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Gambar 4.66 Hasil Uji Coba Validasi Inputan Kosong 

4.2.3. Uji coba halaman standarisasi 

Tabel 4.3 Uji Coba Halaman Standarisasi 

No Proses Input Output yang diharapkan Hasil 

1 Menampilkan 

data kategori, 

data kurir, dan 

data badge.  

 Data kategori, data kurir, dan 

data badge tampil sesuai 

dengan yang telah 

diinputkan. 

Gambar 

(4.67 - 4.69) 

2 Menguji tombol 

tambah data 

 Form kategori, form kurir, 

dan form badge muncul. 

Gambar 

(4.70 - 4.72) 

3 Menguji 

validasi isian 

Salah satu 

isian 

tidak diisi 

Menampilkan pesan apabila 

terdapat isian yang belum 

diisi 

Gambar  

(4.73 - 4.75) 

4 Menguji tombol 

simpan 

Tombol 

simpan 

Data kategori, data kurir, dan 

data badge tersimpan pada 

database dan tampil pada 

halaman kategori, halaman 

kurir, dan halaman badge. 

Gambar 

(4.76 - 4.78) 
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Gambar 4.67 Hasil uji coba tampil data kategori 
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Gambar 4.68 Hasil uji coba tampil data kurir 

 

Gambar 4.69 Hasil uji coba tampil data badge 
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Gambar 4.70 Hasil uji coba tampil tambah kategori 

 

Gambar 4.71 Hasil uji coba tampil tambah kurir 

 

Gambar 4.72 Hasil uji coba tampil tambah badge 
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Gambar 4.73 Hasil uji coba validasi isian kategori 

 

Gambar 4.74 Hasil uji coba validasi isian kurir 
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Gambar 4.75 Hasil uji coba validasi isian badge 

 

 

Gambar 4.76 Hasil uji coba simpan kategori 
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Gambar 4.77 Hasil uji coba simpan kurir 

 

Gambar 4.78 Hasil uji coba simpan badge 



148 

 

 

 

4.2.4. Uji coba halaman voucher/promo 

Tabel 4.4 Uji Coba Halaman Voucher/Promo 

No Tujuan Input Output yang diharapkan Hasil 

1 Menampilkan 

data 

voucher/promo 

 Data voucher/promo tampil 

sesuai dengan yang telah 

diinputkan 

Gambar 4.79 

2 Menguji tombol 

tambah 

Tombol 

tambah 

kategori 

Menampilkan halaman form 

kategori 

Gambar 4.80 

3 Menguji 

validasi isian 

Salah 

satu isian 

tidak diisi 

Menampilkan pesan apabila 

terdapat isian yang belum 

diisi 

Gambar 4.81 

4 Menguji tombol 

simpan 

Tombol 

simpan 

Data kategori tersimpan 

pada database dan tampil 

pada halaman 

voucher/promo 

Gambar 4.82 

5 Menguji tombol 

detail  

 Menampilkan halaman 

detail voucher/promo 

Gambar 4.83 

 

 

Gambar 4.79 Hasil uji coba tampil data voucher/promo 
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Gambar 4.80 Hasil uji coba tampil tambah voucher/promo 

 

Gambar 4.81 Hasil uji coba validasi isian voucher/promo 
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Gambar 4.82 Hasil uji coba simpan voucher/promo 

 

 

Gambar 4.83 Hasil uji coba tombol detail voucher/promo 
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4.2.5. Uji coba halaman member premium 

Tabel 4. 5 Uji coba halaman member premium 

No Tujuan Input Output yang diharapkan Hasil  

1 Menampilkan 

data paket 

member 

premium 

 Data paket member premium 

tampil sesuai dengan data 

pada database. 

Gambar 

4.84 

2 Menguji 

tombol tambah 

 Tampil form tambah paket Gambar 

4.85 

3 Menguji 

validasi isian 

Salah satu 

isian tidak 

diisi 

Menampilkan pesan apabila 

terdapat isian yang belum 

diisi 

Gambar 

4.86 

4 Menguji 

tombol simpan 

Tombol 

simpan 

Data paket member premium 

tersimpan pada database dan 

tampil pada halaman paket 

member premium. 

Gambar 

4.87 

5 Menguji 

tombol hapus 

 Data paket terhapus dari list. Gambar 

4.88 

6 Menguji 

tombol detail 

 Menampilkan detail dari 

paket member premium 

Gambar 

4.89 

 

Gambar 4. 84 hasil uji coba tampil data paket member premium 
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Gambar 4. 85 hasil uji coba tambah paket 

 

Gambar 4. 86 hasil uji coba validasi isian paket member premium 
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Gambar 4. 87 hasil uji coba simpan paket member premium 
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Gambar 4. 88 hasil uji coba hapus member premium 

 

Gambar 4. 89 hasil uji coba detail paket member premium 

4.2.6. Uji coba halaman resolusi komplain 

Tabel 4.6 Uji Coba Halaman Resolusi Komplain 

No Tujuan Input Output yang diharapkan Hasil  

1 Menampilkan 

data resolusi 

komplain 

 Data resolusi kompain 

tampil sesuai dengan data 

pada database. 

Gambar 

4.90 

2 Menguji tombol 

detail  

 Menampilkan detil dari 

komplain yang terpilih 

Gambar 

4.91 

3 Menguji validasi 

isian 

Salah 

satu isian 

tidak 

diisi 

Menampilkan pesan apabila 

terdapat isian yang belum 

diisi 

Gambar 

4.92 

4 Menguji slider 

selesai, tangani, 

tolak 

Slider 

selesai, 

tangani, 

tolak 

Data status resolusi 

komplain tersimpan pada 

database dan tampil pada 

halaman resolusi komplain 

Gambar 

(4.93 - 4.95) 

 



155 

 

 

 

 

Gambar 4.90 Hasil uji coba tampil data resolusi komplain 
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Gambar 4.91 Hasil uji coba tombol detail resolusi komplain 

 

Gambar 4.92 Hasil uji coba validasi isian resolusi komplain 
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Gambar 4.93 Hasil uji coba slider tangani resolusi komplain 

 

Gambar 4.94 Hasil uji coba slider tolak resolusi komplain 
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Gambar 4.95 Hasil uji coba slider selesai tangani resolusi komplain 

4.2.7. Uji coba halaman penerimaan barang 

Tabel 4.7 Uji Coba Halaman Penerimaan Barang 

No Tujuan Input Output yang diharapkan Hasil  

1 Menampilkan 

invoice. 

Data 

invoice 

transaksi 

penjualan

. 

Data invoice tampil. Gambar 

4.96 

2 Dapat 

menampilkan 

kamera 

 Menampilkan halaman 

ambil gambar(kamera) 

Gambar 

4.97 

3 Menguji tombol 

simpan. 

Tombol 

simpan. 

Data penerimaan barang 

tersimpan pada database dan 

tampil pada halaman 

penyerahan barang. 

Gambar 

4.98 
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Gambar 4.96 Hasil uji coba menampilkan invoice penerimaan barang 

  

Gambar 4.97 Hasil uji coba tampil gambar pada kamera 
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Gambar 4.98 Hasil uji coba tombol simpan penerimaan barang 

4.2.8. Uji coba halaman penyerahan barang 

Tabel 4.8 Uji Coba Halaman Penyerahan Barang 

No Tujuan Input Output yang diharapkan Hasil  

1 Menampilkan 

data  

penyerahan 

barang dan 

penerimaan 

barang. 

 Data barang tampil sesuai 

data yang tersimpan pada 

database dan tampil pada 

halaman penyerahan 

barang. 

Gambar 

(4.99, 

4.100)  

2 Menguji slider 

penyerahan 

barang. 

Slider 

penyerahan 

barang. 

Status penyerahan barang 

berubah dari diterima 

menjadi diserahkan. 

Gambar 

4.101 

3 Menguji 

tombol hapus. 

Tombol hapus. Data penerimaan terhapus 

dan muncul pop up 

konfirmasi hapus data. 

Gambar 

4.102 

4 Menguji 

tombol foto 

dan ttd digital 

Button tambah 

gambar 

verifikasi. 

Dapat menampilkan ambil 

foto kamera atau ttd 

digital. 

Gambar 

4.103 

5 Menampilkan 

detail. 

Data penyerahan 

dan data 

penerimaan. 

Tampil detail penyerahan 

barang. 

Gambar 

4.104 
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Gambar 4.99 Hasil uji coba tampil data penyerahan barang 

 

 

Gambar 4.100 Hasil uji coba simpan data penyerahan barang 
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Gambar 4.101 Hasil uji coba slider penyerahan barang 

 

 

Gambar 4.102 Hasil uji coba hapus data penyerahan barang 
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 Gambar 4.103  Hasil Uji Coba Menguji Tombol Foto dan Tanda Tangan Digital 
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Gambar 4.104 tampilan detail penyerahan barang 

4.2.9. Uji coba halaman arus kas 

Tabel 4.9 Uji Coba Halaman Arus Kas 

No Tujuan Input Output yang diharapkan Hasil  

1 Menampil

kan 

periode 

bulan dan 

tahun, data 

pemasukan

, data 

pengeluara

n, dan 

saldo. 

 Data pemasukan dan 

pengeluaran tampil sesuai 

data yang tersimpan pada 

database, data saldo sesuai 

data saldo sesuai perhitungan 

dan bulan tahun yang dipilih, 

periode bulan dan tahun 

tampil. 

Gambar 

4.105 

2 Menguji 

tombol 

tambah. 

Tombol 

tambah 

transaksi 

Menampilkan halaman form 

transaksi. 

Gambar 

4.106 
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3 Menguji 

validasi 

isian. 

Text box isian 

sudah terisi 

semua. 

Menampilkan pesan apabila 

terdapat isian yang belum 

diisi. 

Gambar 

4.107 

4 Menguji 

tombol 

simpan. 

Tombol 

simpan. 

Data pemasukan dan  data 

pengeluaran tersimpan pada 

database dan tampil pada 

halaman utama arus kas. 

Gambar 

4.108 

6 Menguji 

tombol 

pilihan 

bulan dan 

tahun. 

Tombol 

tanggal. 

Menampilkan data bulan dan 

tanggal. 

Gambar 

4.109 

7 Menguji 

tombol 

hapus. 

Tombol 

hapus. 

Data pemasukan dan 

pengeluaran terhapus dan 

muncul pop up konfirmasi 

hapus data. 

Gambar 

4.110 

 

 

Gambar 4.105 Hasil uji coba tampil data saldo, pemasukan, pengeluaran, dan 

periode bulan tahun 



166 

 

 

 

 

 

Gambar 4.106 Hasil uji coba tampil tambah pemasukan dan pengeluaran 

 

Gambar 4.107 Hasil uji coba validasi isian data pengeluaran dan pemasukan 
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Gambar 4.108 Hasil uji coba simpan pemasukan dan pengeluaran 

 

Gambar 4.109 Hasil uji coba tampil data bulan dan tahun 
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Gambar 4.110 Hasil uji coba hapus pemasukan dan pengeluaran 

4.2.10. Uji coba halaman penagihan ke AU 

Tabel 4.10 Uji coba halaman penagihan ke AU 

No Tujuan Input Output yang diharapkan Hasil  

1 Menampilkan 

data permintaan    

 Data penagihan tampil 

sesuai data yang tersimpan 

pada database. 

Gambar 

4.111 

2 Menguji tombol 

proses 

permintaan dan 

tolak 

Tombol 

proses 

permintaan 

dan 

penolakan 

Data penagihan tersimpan 

pada database. 

Gambar 

4.112 

3 Menguji tombol 

detail  

Data 

permintaan 

Menampilkan halaman 

detail permintaan. 

Gambar 

4.113 
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Gambar 4.111 Hasil uji coba menampilkan data permintaan 

  

Gambar 4.112 Hasil uji coba tombol proses permintaan dan tolak permintaan 
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Gambar 4.113 Hasil uji coba tombol detail  

4.2.11. Uji coba halaman pembayaran ke penjual 

Tabel 4.11 Uji Coba Halaman Pembayaran Ke Penjual 

No Tujuan Input Output yang diharapkan Hasil  

1 Menampilkan 

data pembayaran 

yang telah selesai 

 Data pembayaran tampil 

sesuai data yang tersimpan 

pada database. 

Gambar 

4.114 

2 Menampilkan 

detail 

pembayaran 

Data 

penagihan  

yang 

dipilih. 

Detail  pembayaran yang 

tampil sesuai dengan data 

yang dipilih. 

Gambar 

4.115 

3 Memproses 

pengiriman 

pembayaran 

Memilih 

penagihan 

yang akan 

dibayarkan 

Data yang dipilih tersimpan Gambar 

4.116 
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Gambar 4.114 Hasil uji coba menampilkan data pembayaran selesai 

 

Gambar 4.115 Hasil uji coba memproses pengiriman pembayaran  
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Gambar 4.116 Hasil uji coba memproses pengiriman pembayaran 

 

4.2.12. Uji coba halaman pengelolaan user 

Tabel 4. 12 Uji Coba Halaman Pengelolaan User 

No  Tujuan  Input Output yang diharapkan Hasil  

1 Menampilkan informasi 

pada dashboard 

 Informasi yang ditampilkan 

sesuai data pada database. 

Gambar 

4.117 

2 Menampilkan list user.  List user yang ditampilkan 

sesuai database. 

Gambar 

4.118 
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Gambar 4. 117 menampilkan informasi pada dashboard 

 

Gambar 4. 118 Menampilkan list user 
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4.2.13. Uji coba halaman pengelolaan toko dan produk 

No  Tujuan  Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

1 Menampilkan 

informasi pada 

dashboard 

 Informasi yang 

ditampilkan sesuai data 

pada database. 

Gambar 

(4.119) 

2 Menampilkan list 

toko. 

 List toko yang 

ditampilkan sesuai 

database. 

Gambar 

(4.120) 

3 Menampilkan 

detail dari toko 

List yang 

dipilih  

Menampilkan detail toko Gambar 

(4.121) 

4 Menguji tombol 

suspend 

 Toko tersuspend Gambar 

(4.122) 

 

 

Gambar 4. 119 Menampilkan informasi dashboard 
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Gambar 4. 120 Menampilkan list toko 

 

Gambar 4. 121 Menampilkan dari toko dan menguji tombol suspend 
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Gambar 4. 122 Menguji tombol suspend 

 

4.2.14. Uji coba halaman pengelolaan transaksi marketplace 

No  Tujuan  Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

1 Menampilkan 

informasi pada 

dashboard. 

 Informasi yang 

ditampilkan sesuai data 

pada database. 

Gambar 

(4.123) 

2 Menampilkan list 

transaksi. 

 List transaksi yang 

ditampilkan sesuai 

database. 

Gambar 

(4.124) 

 

 

Gambar 4. 123 Menampilkan infromasi pada dashboard 
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Gambar 4. 124 Menampilkan list transaksi 

4.3 Evaluasi kesesuai akhir 

Evaluasi kesesuaian akhir digunakan untuk mengetahui apakah aplikasi 

yang dibangun sudah memenuhi kebutuhan  yang terdapat pada proses bisnis. 

Berikut beberapa hasil evaluasi yang didapatkan : 

4.3.1 Mengelola Standarisasi Marketplace 

1) Standarisasi kategori 

   

Gambar 4. 125 Hasil evaluasi standarisasi kategori 
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2) Standarisasi kurir 

     

Gambar 4. 126 Hasil evaluasi standarisasi kurir 

3) Standarisasi badge/level 

     

Gambar 4. 127 Hasil evaluasi standarisasi badge/level 
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4.3.2 Pengelolaan User 

  

Gambar 4. 128 Hasil evaluasi pengelolaan user 

 

 

4.3.3 Pembuatan Voucher/Promo 

     

Gambar 4. 129 Hasil evaluasi voucher/promo 
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4.3.4 Pengelolaan Toko & Produk 

     

Gambar 4. 130 hasil evaluasi pegelolaan toko & produk 

4.3.5 Pengelolaan Member Premium 

  

Gambar 4. 131 Hasil evaluasi pengelolaan member premium 
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4.3.6 Pengelolaan Resolusi Komplain 

   

Gambar 4. 132 Hasil evaluasi resolusi komplain 
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4.3.7 Penerimaan Barang 

   

Gambar 4. 133 Hasil evaluasi penerimaan barang 

4.3.8 Pengeluaran Barang 

 

Gambar 4. 134 Hasil evaluasi pelakukan pengeluaran arya 
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4.3.9 Arus Kas 

     

Gambar 4. 135 Hasil evaluasi arus kas   

4.3.10 Pengelolaan Transaksi Marketplace 

   

Gambar 4. 136 Hasil evaluasi pengelolaan transaksi marketplace 
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4.3.11 Pembayaran Ke Penjual 

 

Gambar 4. 137 Hasil evaluasi pembayaran ke penjual
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembuatan aplikasi Pengelolaan Marketplace Stikom 

Surabaya Berbasis Android, dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Aplikasi dapat mengelola standarisasi seperti penambahan kategori agar dapat 

menyesuaikan kebutuhan penjual. 

2. Dengan menerapkan distribution point dapat mempermudah dalam proses 

penyerahan barang dari penjual kepada pembeli tanpa adanya biaya pengiriman. 

3. Aplikasi dapat membuat voucher/promo agar dapat menarik minat pembeli 

berbelanja pada marketplace stikom. 

4. Aplikasi dapat mengelola member premium agar dapat membuat toko penjual 

memiliki fitur khusus. 

5. Aplikasi dapat mengelola resolusi komplain agar komplain dari pembeli dapat 

langsung ditangani dan terkontrol. 

6. Aplikasi dapat mencatat arus kas agar mempermudah pengelola mengetahui 

pemasukan, pengeluran, dan saldo pengelola marketplace stikom. 

7. Dengan menggunakan push notification secara real time pihak pengelola dapat 

segera mengetahui adanya komplain baru maupun permintaan penarikan baru. 

Sehingga permintaan baru tersebut dapat diproses secepatnya. 

8. Aplikasi ini dapat mengelola toko agar dapat mengontrol toko-toko apa saja 

yang terdapat pada marketplace. 

9. Aplikasi ini dapat mengelola transaksi sehingga dapat mengawasi transaksi 

yang terjadi 
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5.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat digunakan untuk pengembangan 

aplikasi ini, adalah sebagai berikut : 

1. Penarikan yang dapat dilakukan penjual saat ini hanya dapat dilakukan ketika 

penjual memiliki saldo dari penjualan, dan pembayaran dari pihak pengelola 

dilakukan melalui transfer. Kedepannya diharapkan proses penarikan saldo 

dapat langsung masuk ke rekening penjual, sehingga pengelola tidak perlu 

melakukan transfer. 

2. Badge/level kedepannya dapat memberikan voucher sebagai bonus kenaikan 

level. 

3. Untuk saat ini member premium hanya memiliki dua fitur yang dapat digunakan 

kedepannya dapat ditambah fitur untuk pengguna member premium. 

4. Pengecekan produk yang diperbolehkan sesuai kebijakan saat ini dilakukan 

dengan pengecekan satu per satu. Dengan menggunakan metode similarity 

diharapkan kedepannya marketplace dapat melakukan pemeriksaan secara 

otomatis terhadap nama produk yang ditambahkan toko apakah sudah sesuai 

dengan kebijakan. 

5. Penggunaan schedule task atau sejenisnya untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap barang yang belum diambil pada distribution point. Sehingga pembeli 

selalu mendapatkan notifikasi pengingat yang mengharuskan untuk mengambil 

barang pada distribution point. 
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