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ABSTRAK 

Pada Kabupaten Banyuwangi, pemahaman tentang sistem hidroponik pada 

Kabupaten ini masih tergolong baru. Proses bisnis yang dilakukan oleh petani 

hidroponik Banyuwangi untuk melakukan penjualan tanaman mereka masih 

menggunakan media sosial seperti Facebook, dan Whatsapp. Dengan menggunakan 

media social Facebook atau Whatsapp tersebut, pendapatan atau penjualan yang 

mereka dapatkan sebagian besar hanya dari komunitas yang mereka ikuti. Dari hasil 

wawancara dengan beberapa petani hidroponik di Kabupaten Banyuwangi 

diketahui bahwa mereka membutuhkan solusi untuk menjual dan memperluas 

pemasaran tanaman hidroponik mereka. Penelitian ini akan merancang dan 

membangun aplikasi marketplace dengan menggunakan metode Waterfall. Tujuan 

dari penyusunan penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi marketplace untuk 

petani hidroponik berbasis android di Kabupaten Banyuwangi. Aplikasi yang telah 

dibangun dapat menjadi sebuah media atau perantara proses bisnis antara penjual 

dan petani hidroponik. 

Keywords: marketplace hidroponik, aplikasi berbasis android, react, javascript 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Menurut Roidah (2014) Hidroponik adalah suatu teknik budidaya tanaman 

tanpa menggunakan media tanah. Berdasarkan jenis medianya dikenal dua jenis 

system hidroponik yaitu hidroponik kultur air dan substrat. Hidroponik kultur air 

menggunakan air sebagai media tanamnya, sedangkat pada sistem hidroponik yaitu 

hidroponik kultur air dan substrat. Hidroponik kultur air menggunakan air sebagai 

media tanamnya, sedangkan pada system hidroponik substrat, tanaman 

ditumbuhkan pada suatu media inert yang bisa berupa pasir, rockwool, kerikil, 

perlit, dan sebagainya (Wibowo, 2013). Pada sistem hidroponik substrat, sistem 

pengairan yang digunakan bersifat terbuka, yaitu air Bersama larutan nutrisi 

dialirkan ke tanaman dengan jumlah tertentu, sehingga dapat langsung diserap akar 

tanaman (Indriyati, 2002). 

 Penggunaan sistem tanaman tanpa menggunakan tanah atau hidroponik di 

Indonesia masih cukup rendah dibandingkan negara lain (Wijang, 2014). Pola 

tanam tanaman Indonesia sebagian besar masih menggunakan tanah sebagai media 

tanam. Hidroponik membutuhkan produk yang mutakhir, Investasi yang tinggi serta 

keahlian yang khusus. Salah satu permasalahannya juga kelompok petani 

hidroponik masih belum memiliki pangsa pasar yang jelas untuk menampung hasil 

panen mereka. Faktor tersebut yang menghambat peluang petani kesusahan dalam 

menjual produk mereka (Wijang, 2014).  

Pada Kabupaten Banyuwangi, pemahaman tentang sistem hidroponik pada 

Kabupaten ini masih tergolong baru. Berdasarkan report dari Yulianto (2017) sayur 

hidroponik memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding sayuran sejenis dengan 

cara tanam konvensional di sawah atau ladang sehingga memiliki harga jual yang 

lebih mahal. Harga tanaman hidroponik yang dijual bisa mencapai 3 kali lipat lebih 

mahal dari tanaman konvensional. Karena harga jual yang lebih mahal 

dibandingkan dengan sayur yang ditanam secara konvensional, tanaman hidroponik 

dari petani tidak begitu saja bisa diterima di pasar tradisional. Petani hidroponik di 
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Kabupaten Banyuwangi rata-rata mempunyai 500-1000 lubang tanam yang dapat 

menghasilkan sayur hidroponik 60-70 kilogram setiap bulannya dengan harga jual 

kepada end-user 1.800.000 ribu rupiah setiap minggunya. Dari hasil wawancara 

dengan beberapa petani hidroponik di Kabupaten Banyuwangi diketahui bahwa 

mereka membutuhkan solusi untuk menjual dan memperluas pemasaran tanaman 

hidroponik mereka. 

 Proses bisnis yang dilakukan oleh petani hidroponik Banyuwangi untuk 

melakukan penjualan tanaman mereka masih menggunakan media sosial seperti 

Facebook, dan Whatsapp. Dengan menggunakan media social Facebook atau 

Whatsapp tersebut, pendapatan atau penjualan yang mereka dapatkan sebagian 

besar hanya dari komunitas yang mereka ikuti. Untuk meningkatkan penghasilan, 

petani hidroponik perlu melakukan penjualannya via marketplace. Marketplace 

adalah salah satu pemain terbesar dalam bisnis e-commerce Indonesia. Saat ini 

semakin meningkat transaksi e-commerce atau marketplace dan banyak pihak yang 

mulai menyadari pentingnya sebuah informasi agar suatu industri dapat 

berkembang. Berikut adalah grafik statistic perkembangan penjualan online di 

Indonesia. 

 

Gambar 1.1 Penjualan online di Indonesia dari 2016 - 2022  

(Sumber: Statista) 
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Berdasarkan data yang dirilis Statista (2018), pada tahun 2014 nilai 

transaksi perdagangan online Indonesia hanya berada di angka 25,1 triliun rupiah 

dan pada tahun 2016 sudah mencapai angka 108,4 triliun rupiah. Diperkirakan pada 

tahun 2022 nilai transaksi tersebut akan meningkat sebesar 224 triliun rupiah. 

Indonesia memiliki cukup banyak marketplace, yang membuat marketplace yang 

dibangun berbeda dengan marketplace lainnya adalah pemberian grade atau 

scoring pada tanaman hidroponik yang dijual oleh petani sehingga konsumen dapat 

memilih tanaman hidroponik dengan kualitas dan harga yang sesuai kebutuhan. 

Tim pemilik aplikasi juga akan menyediakan jasa pengiriman dengan truk yang 

dilengkapi fasilitas pendingin untuk menjaga kualitas tanaman. 

 Permasalahan yang terjadi pada transaksi via media sosial seperti Whatsapp 

ataupun Facebook adalah kurangnya untung dan proses pengiriman yang terpercaya 

dalam proses jual beli yang membutuhkan middleman. Berdasarkan permasalahan 

atau kesempatan tersebut maka dibentuk dan dibangunlah  aplikasi marketplace 

baru bagi petani hidroponik berbasis Android yang dapat melakukan proses jual 

beli dan melakukan pemasaran tanaman hidroponik mereka menggunakan 

marketplace sebagai media online untuk membantu petani hidroponik di Kabupaten 

Banyuwangi menjual dan memperluas pemasaran. Aplikasi ini sebagai wadah para 

petani hidroponik untuk memasarkan barang dagangan dengan hanya membuka 

handphone dan mengupload dan mengupdate gambar tanaman mereka dan pemilik 

sebagai pihak ketiga dalam proses transaksi.  

 Penelitian ini dilakukan dengan merancang dan membangun aplikasi 

marketplace dengan menggunakan metode Waterfall. Dengan menggunakan 

Waterfall, peneliti dapat melakukan proses rancang bangun yang urut, mulai dari 

analisis, perancangan model sistem, dan pembuatan aplikasi. Sehingga sebuah 

sistem dapat dikembangkan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Model waterfall 

adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software 

(Pressman, 2015). Hasil penelitian diharapkan dapat membangun marketplace yang 

berdasarkan analisis yang dilakukan pada tahap Communication dan dapat 

membantu meningkatkan penjualan petani hidroponik. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun aplikasi berbasis 

Android untuk marketplace petani hidroponik di Kabupaten Banyuwangi sebagai 

media pendukung proses penjualan atau pemasaran. 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dikembangkan tidak meliputi perkembangan proses pengiriman. 

2. Aplikasi yang dikembangkan belum menerima pembayaran berupa cash. 

3. Perancangan sistem dan pembuatan aplikasi berbasis Android. 

4. Sistem yang dibangun belum memiliki fitur chatting. 

5. Sistem yang dibangun belum terintegrasi dengan biaya pengiriman. 

6. Penelitian yang dilakukan tidak merancang aplikasi untuk bagian Admin 

Marketplace 

1.4 Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan 

penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi marketplace untuk petani hidroponik 

berbasis android di Kabupaten Banyuwangi yang dapat membantu proses bisnis 

petani hidroponik. 

1.5 Manfaat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat membentuk sebuah platform yang 

dapat membantu para petani hidroponik untuk memasarkan produk dan membantu 

konsumen mencari produk terkait menggunakan handphone.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 Dalam merancang sistem ini terdapat teori-teori ilmu terkait yang  

digunakan untuk membantu penelitian serta menyelesaikan permasalahan yang ada 

dan berkaitan dengan aplikasi yang dibuat agar memiliki literatur yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 

2.1 Marketplace 

 Market dan marketplace sering dianggap sama. Ini dianggap kurang tepat. 

Market secara konseptual menggambarkan kebutuhan yang ditemukan pada 

pelanggan dan konsumen bahwa perusahaan atau penjual berharap untuk 

berkembang memiliki potensi untuk menjual kepada pelanggan yang ingin membeli 

menjadi lebih baik dari segi harga maupun jasa. Produk terjual di marketplaces 

bukan di market. Marketplace itu nyata dan tidak konseptual. Tempat yang dapat 

disebut marketplaces berawal dari orang-orang yang berjualan di pinggir jalan 

sampai toko besar sekalipun. Bahkan toko yang terdapat pada website juga 

termasuk marketplace; selama produk untuk dijual, maka tempat itu disebut 

marketplace (Fuller, 2011). 

 Marketplace adalah salah satu bentuk bisnis di internet yang mirip dengan 

pasar tradisional dalam perdagangan secara langsung. Sehingga marketplace 

memiliki peran sebagai pihak ke 3 yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli 

didalam aplikasi mereka (Sadgotra & Saputra, 2013). Sedangkan menurut Ridhoni 

(2018) Marketplace online merupakan kegiatan menyediakan tempat kegiatan 

usaha berupa toko internet didalam internet sebagai tempat merchant(penjual) 

menjual barang dan jasa. 

2.2 Hidroponik 

 Hidroponik merupakan budidaya tanaman dalam pertanian tanpa 

menggunakan tanah, sehingga dalam aktivitas pertanian menggunakan hidroponik 

dilakukan dengan menggunakan air sebagai media pengganti tanah (Roidah, 2014) 

Hidroponik merupakan suatu teknologi budidaya tanaman dalam laruta nutrisi 
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dengan atau tanpa media buatan (pasir, kerikil, rockwool, perlite, peatmoss, coir, 

atau sawdust) untuk penunjang mekanik. Selain untuk meminimalisasi dampak 

karena keterbatasan iklim, hidroponik juga dapat mengatasi luas tanah yang sempit, 

kondisi tanah kritis, hama dan penyakit yang tak terkendali, keterbatasan jumlah air 

irigasi, bisa ditanggulangi dengan sistem hidroponik (Wibowo, 2013). 

 Berdasarkan dari pengertian hidroponik diatas, maka hidroponik merupakan 

salah satu teknologi budidaya tanaman dalam pertanian dengan menggunakan air 

dan larutan nutrisi, sehingga hidroponik dapat memanfaatkan lahan sempit, 

keterbatasan iklim, keterbatasan jumlah irigasi dan mengurangi hama yang terdapat 

pada tanah. 

2.3 Android 

 Menurut Susanto (2011), Android merupakan Operating System (OS) 

Mobile yang tumbuh ditengah OS lainnya yang berkembang dewasa ini. OS lainnya 

seperti Windows Mobile, i-Phone OS, Symbian, dan masih banyak lagi. Akan 

tetapi, OS yang ada ini berhalan dengan memprioritaskan aplikasi inti yang 

dibangung sendiri tanpa melihat potensi yang cukup besar dari aplikasi pihak 

ketiga. Oleh karena itu, adanya keterbatasan dari aplikasi pihak ketiga untuk 

mendapatkan data asli ponsel, berkomunikasi antar proses serta keterbatasan 

distribusi aplikasi pihak ketiga untuk platform mereka. 

 Menurut Safaat (2014), Android adalah system operasi untuk telepon seluler 

yang berbasis Linux. Android menyediakan platform yang bersifat open source 

bagi para pengembang untuk menciptakan sebuah aplikasi. Awalnya, Google Inc. 

mengakuisi Android Inc. yang mengembangkan software untuk 8 posen yang 

berada di Palo Alto, California Amreika Serikat. Kemudian untuk mengembangkan 

Android, dibentuklah Open Handset Alliance, yaitu konsorsium dari 34 perusahaan 

hardware, software, dan telekomunikasi, termasuk Google, HTC, Intel, Motorola, 

Qualcomm, T-mobile, dan Nvidia. Telepon pertama yang memakai sistem operasi 

Android adalah HTC Dream, yang dirilis pada 22 Oktober 2008. Pada penghujung 

tahun 2009, diperkiraka di dunia ini paling sedikit terdapat 18 jenis telepon seluler 

yang menggunakan Android. 
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 Keuntungan utama dari Android adalah adanya pendekatan aplikasi secara 

terpadu. Pengembang hanya berkonsentrasi pada pembuatan aplikasi saja. Aplikasi 

tersebut bisa berjalan pada berbeda selama masih dalam sistem operasi Android 

(Suprianto & Agustina, 2012). 

2.4 Software Development Kit (SDK) 

 Menurut Safaat (2014) Android SDK adalah tools API yang diperlukan 

untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform android menggunakan Bahasa 

pemrograman 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. 

2.5 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 

digunakan. 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. 

Pengujian yang dilakukan berfokus pada fungsional aplikasi tanpa harus 

mengetahui detil struktur internal dari sistem yang dijalankan. 

2.6 Unified Modelling Language (UML) 

 Unified Modelling Language (UML) adalah bahasa spesifikasi standar yang 

digunakan untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan dan membangun 

perangkat lunak. UML adalah metodologi dalam pengembangan sistem berorientasi 
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objek dan juga merupakan alat untuk mendukung pengembangan sistem. (Gata & 

Gata, 2013). 

 Beberapa diagram yang digunakan dalam perancangan berorientasi objek 

berbasiskan UML, adalah: 

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 actor 

b. Actor adalah abstraksi dari orang atau sistem lain 

c. Association adalah penghubung antara actor dan use case yang 

digambarkan dengan garis atau panah. 

2. Activity Diagram ( Diagram Aktivitas), menggambarkan aktifitas dari proses 

bisnis, symbol-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 parallel atau menggabungkan dua kegiatan 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 kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan 
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waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. 

Simbol pada sequence diagram adalah:  

a. Entity 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 actor dengan sistem seperti tampilan form 

entry dan form cetak. 

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

d. Message, symbol mengirim pesan antar kelas. 

e. Activation, mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek. 

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

detail 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. 

2.7 System Development Life Cycle 

 System Development Life Cycle (SDLC), menurut Kadir (2014) merupakan 

proses sebuah metodologi atau alur hidup aplikasi yang digunakan dalam proses 

pengembangan aplikasi yang meliputi tahap pengembangan, pemeliharaan, serta 

penggunaan aplikasi. 

 SDLC merupakan alur kerja baku yang biasa dipakai oleh perusahaan-

perusahaan vendor software dalam mengembangkan software aplikasi produksinya. 

Tidak hanya penting untuk proses produksi software saja, namun terlebih juga 

sangat penting untuk proses maintenance, SDLC juga merupakan gambaran proses 

dalam pengembangan suatu sistem aplikasi. 
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2.8 Waterfall 

 Menurut Pressman (2015), model waterfall adalah model klasik yang 

bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Model ini termasuk ke 

dalam model generic pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali 

diperkenalkan oleh Winston Royce sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap 

kuno, tetapi merupakan model yang paling banyak dipakai dalam Software 

Engineering (SE). Berikut langkah-langkah metode Waterfall: 

 

1. Communication: 

Mengumpulkan kebutuhan secara lengkap yang dibutuhkan untuk 

rancang bangun aplikasi yang ingin dibuat. 

2. Planning: 

Menganalisis kebutuhan yang sudah dikumpulkan dan didefinisikan pada 

setiap masing – masing kebutuhan. 

3. Modeling: 

Desain dikerjakan setelah kebutuhan dan analisis selesai dilakukan secara 

lengkap. 

4. Construction: 

Gambar 2.1 Metode Waterfall SDLC 
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Mulai membangun aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan, analisis, dan 

desain yang sudah ditetapkan. 

5. Deployment: 

Tahap akhir yang berbentuk aplikasi yang sudah siap untuk 

diimplementasi dan pelatihan kepada pengguna. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pemecahan masalah 

yang dihadapi pada tugas akhir ini menggunakan metode Waterfall. Berikut tahap 

penelitian yang akan dilakukan: 

 

Gambar 3. 1 Tahap penelitian menggunakan Waterfall 
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3.1 Communication 

Tahapan communication adalah tahap yang pertama kali dilakukan dalam 

pembuatan aplikasi dengan model waterfall. Tahapan ini dimulai dengan 

melakukan Langkah pengumpulan data dengan instrument studi Pustaka. Dan 

wawancara yang akan menghasilkan proses bisnis permasalahan, peluang dan 

tujuan. Pada tahap ini selain dilakukannya observasi dan wawancara dilakukannya 

studi literatur, studi literatur disini dilakukan untuk mencari informasi pada jurnal, 

buku, artikel, dan internet sebagai bahan tinjauan pustaka yang terkait dengan 

penelitian mulai dari pembuatan SDLC Waterfall (Pressman, 2015), melakukan 

pembelajaran tentang cara pembuatan aplikasi android (Susanto, 2011), serta 

pembuatan Database (Raharjo, 2011), dan dilakukannya proses testing (Luthfi, 

2017).  

3.1.1 Observasi  

 Observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung proses 

penjualan tanaman hidroponik pada daerah Kabupaten Banyuwangi. Tujuan 

melakukan observasi ini adalah untuk menghasilkan data tambahan yang dapat 

membantu dalam proses analisis selanjutnya. 

3.1.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap petani hidroponik Kabupaten Banyuwangi. 

Wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi yang diperlukan, masalah yang 

terjadi, dan solusi yang akan diberikan.  

3.1.3 Analisis Kebutuhan 

Aplikasi yang akan dikembangan memiliki pengguna sebagai 

customer/pembeli yang dapat melihat list atau daftar tanaman yang telah diupload 

oleh petani, dapat melihat profil petani dengan daftar barang yang dijual, dan 

melakukan pembelian barang. Sedangkan untuk petani dapat mengupload foto dan 

informasi barang berupa tanaman, mengupdate proses penjualan, dan dapat melihat 
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laporan penjualan. Dalam Analisis Kebutuhan terdapat beberapa kebutuhan yaitu 

Kebutuhan Pengguna, Kebutuhan Fungsional, Kebutuhan non Fungsional. 

Kebutuhan Pengguna  

 Kebutuhan pengguna digunakan untuk memberikan informasi tentang 

kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan oleh masing – masing pengguna aplikasi 

dan menggambarkan fungsi dan fitur sistem dari pespektif pengguna. 

Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang akan dilakukan oleh sistem 

dan memberikan apa saja yang dibutuhkan atau berisi tentang proses yang 

nantinya dilakukan. 

Kebutuhan non Fungsional 

 Kebutuhan non fungsional merupakan kebutuhan yang tidak termasuk pada 

fungsi. Suatu batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti Batasan 

waktu, Batasan pengembangan proses, standarisasi dll. 

Identifikasi Data 

 Dari hasil wawancara didapatkan beberapa data yang akan digunakan dan 

diolah maupun dihasilkan pada penelitian ini yaitu antara lain: 

1. Data User 

2. Data Toko 

3. Data Produk 

4. Data Pembelian 

5. Data Penjualan 

Analisis Kebutuhan Sistem 

 Analisis Kebutuhan sistem yang akan digunakan meliputi dari perangkat 

lunak dan perangkat keras sebagai berikut: 

1. Perangkat lunak 
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a. OS minimal windows 7 

b. Visual studio code 

c. postgresql 

d. Node.js 

e. Minimal OS Smartphone android lollipop (API 21) 

2. Perangkat Keras 

a. Minimal memori 1GB untuk android device, 2GB untuk server 

b. Minimal penyimpanan tersedia 2GB untuk smartphone dan 10GB untuk 

server 

c. Jaringan Internet 

3.2 Planning 

 Dalam tahapan ini dilakukan sebuah penjadwalan terhadap aktifitas 

kegiatan yang dilakukan berupa jadwal pelaksanaan mengenai merancang dan 

membangun aplikasi marketplace petani Hidroponik berbasis android.  

3.3 Modelling 

 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 Use case bisnis 

 Dalam tahap Modelling penelitian ini dimulai dengan dilakukannya 

pembuatan use case bisnis berdasarkan pada tahap Communication identifikasi data 

dari para pelaku bisnis kemudian dibuatkanya sebuah diagram sebagai model dari 

use case bisnis. 
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3.3.2 Activity Diagram 

 Activity diagram penelitian dibangun setelah ditentukannya model use case 

bisnis kemudian dikembangkan lebih detail dengan pembuatan alur atau aktivitas 

dari proses bisnis. 

3.3.3 Use case sistem  

 Pada tahap Modelling Use case sistem ini diperlukannya kebutuhan 

fungsional dan kebutuhan pengguna. Setelah didapatkannya kebutuhan tersebut 

peneliti dapat membangun model dari use case sistem yang mempresentasikan 

proses bisnis yang terdapat pada aplikasi atau program yang dibangun. 

3.3.4 Use case description 

 Use case description penelitian ini akan menjelaskan lebih detail alur 

aktifitas dari setiap use case yang terdapat pada model use case sistem yang sudah 

dibangun. Dalam pembuatan use case description, model tabel yang akan 

digunakan penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Contoh Tabel Use case description penelitian 

Nama Use Case *Nama dari use case sistem 

Aktor Primer *Aktor yang memulai layanan   

Aktor Sekunder *Aktor yang terlibat dengan proses use case 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 

*Syarat yang diperlukan sebelum dilaksanakannya use case 

sistem 

Deskripsi Singkat *Penjelasan singkat dari use case sistem 

Pemicu *Proses bisnis atau sistem yang menginisiasi use case sistem 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1 *Langkah yang akan 

dilakukan Aktor 

*Respon dari 

aplikasi setelah 

dilakukannya 

Langkah dari 

Aktor 

Sub Aliran *Langkah yang dilakukan ketika tidak dilaksanakannya 

Aliran Normal  
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3.3.5 Sequence Diagram 

 Sequence Diagram dapat di modelkan berdasarkan dari use case description 

yang telah dibuat oleh peneliti yang menjelaskan secara berurutan apa saja aktifitas 

yang terjadi antara Aktor dengan Aplikasi. 

3.3.6 Class diagram 

 Class diagram penelitian dibangun setelah mengetahui data apa saja yang 

diperlukan dan berhubungan yang telah dibuat pada tahap kebutuhan pengguna, 

kebutuhan fungsional, identifikasi data, dan use case sistem untuk penyimpanan 

pada database yang dibangun. 

3.3.7 Desain Tampilan 

 Desain tampilan disini akan menjadi sebuah contoh UI yang berbasis desain 

grafis ataupun wireframe awal. Desain yang akan dibangun secara visual 

memudahkan use dalam menggunakan perangkat ataupun aplikasi. 

3.3.8 Desain Testing 

 Desain testing pada tahap ini akan membuat sebuah tabel yang berisi apa 

saja yang akan dilakukannya tahap percobaan. Tabel disini biasanya berisi tentang 

apa saja inputan, apa yang di testing, dan harapan hasil yang sesuai.  

3.4 Construction 

 Pada tahap consturcion akan dilakukan nya proses pembuatan program 

(Coding atau Programming) yang akan dilakukan peneliti. Bahasa pemrograman 

yang digunakan dalam pembuatan aplikasi yaitu menggunakan bahasa javascript 

dengan memanfaatkan modul node.js dan react sebagai framework. Untuk database 

dalam pembuatan program atau aplikasi yaitu menggunakan posgreSQL. 

3.5 Deployment 

 Pada tahap deployment akan dilakukannya implementasi pada aplikasi yang 

sudah dibangun sehingga menghasilkan sebuah hasil yaitu Hasil evaluasi dan 
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feedback kritik dan saran sehingga aplikasi yang telah dibangun dapat 

dikembangkan atau lebih ditingkatkan kegunannya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Communication 

Hasil dari tahap wawancara akan digunakan untuk acuan pengembangan 

aplikasi marketplace penelitian. 

Tabel 4. 1 Hasil Wawancara 

No. Pertanyaan Kondisi Saat ini Harapan 

1 Kemana petani 

menjual produk 

hidroponik 

Saat ini produk hidroponik 

dijual kepada teman, 

tetangga, dan pengeppul 

sayur di sektiar tempat 

tinggal 

Dapat menjual 

produk 

hidroponik tidak 

hanya disekitar 

tempat tinggal 

mereka sehingga 

dapat memperluas 

penjualan mereka 

2 Petani pernah 

menjual produk 

mengguankan 

internet? 

Petani menggunakan media 

sosial seperti facebook dan 

Whatsapp untuk melakukan 

promosi produk hidroponik 

mereka 

Menggunakan 

internet dengan 

membuka media 

sosial untuk 

melakukan 

transaksi dan 

promosi untuk 

produk 

hidroponik 

3 Perangkat apa yang 

sering digunakan 

oleh petani untuk 

menggunakan 

internet? 

Smartphone menjadi 

perangkat yang sering 

digunakan oleh petani untuk 

mencari informasi dan 

melakukan promosi produk 

hidroponik mereka 

Menggunakan 

aplikasi mobile 

untuk membantu 

memasarkan dan 

melakukan 

transaksi produk 

hidroponik 

Kebutuhan Pengguna  

 Kebutuhan pengguna digunakan untuk memberikan informasi tentang 

kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan oleh masing – masing pengguna aplikasi. 

Tabel 4. 2 Kebutuhan Pengguna 

No Pengguna Kebutuhan 

1 Pembeli Melakukan Pembelian Barang 
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No Pengguna Kebutuhan 

Mengetahui Informasi/Profil Penjual 

Pencarian Barang 

2 Penjual Melakukan Penjualan Barang 

Mengupdate Perkembangan Tanaman 

 

Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan fungsional pada tabel dibawah memberikan apa saja yang 

dibutuhkan atau berisi tentang proses yang nantinya dilakukan oleh sistem. 

Tabel 4. 3 Kebutuhan Fungsional 

No. Pengguna Kebutuhan Fungsional 

1 Pembeli Mendaftarkan Akun 

Melakukan Pemesanan 

Melakukan Pembelian 

Pengolahan Laporan Pembelian 

2 Penjual Mengelola Toko 

Mengelola Produk 

Mengelola Penjualan 

Pengelolahan Laporan Penjualan 

3. Pembeli & Penjual Mengelola Saldo 

Mengajukan Komplain 

 

 Pada tabel dibawah terdapat 7 kebutuhan fungsional sistem yang memiliki 

2 macam prioritas, yaitu Must berarti bahwa kebutuhan tersebut harus benar-benar 

ada dan sedangkan Optional fungsi yang dibutuhan tapi tidak harus ada atau tidak 

berjalan sesuai kondisi. 

Tabel 4. 4 Kebutuhan Fungsional Sistem 

No Deskripsi Prioritas 

1 Sistem dapat menampilkan menu pendaftaran Must 

2 Sistem dapat mengatur harga pengiriman dengan jasa kurir Optional 

3 Sistem dapat menampilkan menu informasi produk Must 



21 

 

 

4 Sistem dapat menyimpan data produk atau data akun Must 

5 Sistem dapat menimbulkan data produk yang dicari Must 

6 Sistem dapat menyimpan data pembayaran Must 

7 Sistem dapat melakukan proses login dan logout untuk 

authentikasi 

Must 

 

Kebutuhan non Fungsional 

 Kebutuhan non fungsional merupakan kebutuhan yang tidak termasuk pada 

fungsi, berikut kebutuhan non fungsional yang diperlukan untuk penelitian ini: 

Tabel 4. 5 Kebutuhan non Fungsional Sistem 

No Kriteria Kebutuhan Non-Fungsional 

1 Usability( Kemudahan 

Penggunaan) 

Memiliki interface dan perpaduan warna 

yang tidak membingunkan pengguna. 

2 Portability( Kemudahan 

Akses) 

Dapat diakses dimanapun menggunakan 

perangkat Android apapun. 

3 Supportability( 

Dukungan) 

Aplikasi dapat dijalankan menggunakan 

berbagai macam OS Android 

4 Reliability( Keamanan) Pembatasan hak akses setiap user. 

 

 Pada tabel dibawah terdapat 7 macam kebutuhan non fungsional untuk 

aplikasi marketplace penelitian yaitu sebagai berikut:  

Tabel 4. 6 Kebutuhan non Fungsional Sistem 

No Deskripsi Prioritas Skala 

1 Sistem memiliki user interface  

yang mudah dipahami 

Must Layout dan form yang 

tepat 

2 Sistem dapat dioperasikan dan 

menampilkan data dengan cepat. 

Optional Menggunakan 

pemromgraman 

berbasis  object 
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No Deskripsi Prioritas Skala 

3 Sistem dapat diakses 

menggunakan pc 

Optional Diakses menggunakan 

browser chrome 

4 Sistem menggunakan database 

yang cukup 

Must Menggunakan database 

yang besar dan 

terupdate 

5 Sistem dapat aktif 24 jam Must Aktif tanpa offline 24 

jam 

6 Sistem dapat diakses tanpa terasa 

lambar 

Optional Tidak memakan proses 

download yang besar 

7 Sistem dapat dioperasikan dengan 

operating system yang lama 

maupun yang baru 

Must Operating System 

android Lollipo sampai 

terbaru 

 

4.2 Planning 

 Dalam tahapan ini dilakukan sebuah penjadwalan terhadap aktifitas 

kegiatan yang dilakukan berupa jadwal pelaksanaan mengenai merancang dan 

membangun aplikasi marketplace petani Hidroponik berbasis android. Jadwal 

perancangan yang akan dibuat dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 4. 7  Tabel Jadwal Kerja (Planning) 

No Kegiatan Tahun 2020/2021 

Mei Juni Juli Agustus 

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

1 Communication                 

2 Planning                 

3 Modelling                 

4 Construction                 

5 Deployment                 
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4.3 Modelling 

 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. 

4.3.1 Desain Arsitektur 

 

Gambar 4. 1 Desain Arsitektur 

 Terdapat dua pengguna/ user pada Desain Arsitektur Marketplace yang 

dirancang. Setiap user menggunakan perangkat android yang terhubung dengan 

internet. Transaksi yang dilakukan ataupun data informasi aplikasi dikirimkan ke 

Server dan disimpan pada Database 

4.3.2 Use case bisnis 

 Use case bisnis digunakan untuk memodelkan proses bisnis yang telah 

didapatkan sebelumnya pada tahap identifikasi masalah. Berikut Use case bisnis 

marketplace yang akan dibangun: 
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Gambar 4. 2 Use Case Bisnis 

 Berikut penjelasan dari masing-masing bisnis use case: 

1. Mendaftarkan Akun, adalah proses dimana user aplikasi membuat akun 

baru untuk pembeli agar dapat mengakses fungsi atau fitur aplikasi. 

2. Mengelola Produk, adalah proses dimana Penjual dapat menambah, 

mengedit, dan menghapus produk yang ada pada toko yang dimiliki oleh 

Penjual. 

3. Melakukan Pemesanan, adalah proses Pembeli melakukan proses transaksi 

dengan cara pemesanan 

4. Melakukan Pembelian, adalah proses Pembeli melakukan proses transaksi 

dengan cara pembelian agar produk yang telah dibeli dapat segera 

dikirimkan oleh Penjual. 

5. Mengelola Penjualan adalah proses dimana Penjual memproses permintaan 

pembelian dari Pembeli 

6. Mengelola Toko, adalah proses Penjual melakukan pengisian data informasi 

tentang toko yang dimiliki. 
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7. Pengelolahan Laporan Penjualan, adalah riwayat transaksi dari proses 

penjualan yang dilakukan oleh Penjual. 

8. Pengelolahan Laporan Pembelian, adalah riwayat transaksi dari proses 

penjualan yang dilakukan oleh Pembeli. 

9. Mengelola Saldo, adalah proses dimana pengguna aplikasi mengelola data 

saldo 

10. Mendaftarkan Akun, adalah proses dimana Pengguna mendaftarkan akun 

untuk melanjutkan proses bisnis 

4.3.3 Activity Diagram 

 Activity diagram ialah sesuatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam 

program yang sedang dirancang, bagaimana proses yang terjadi, dan bagaimana 

sistem akan berakhir. Berikut adalah Activity diagram terhadap aplikasi 

marketplace petani hidroponik: 

a. Membuat akun baru 

 Saat pembeli membuat akun baru, pembeli akan membuka dan mengisi form 

pendaftaran akun baru. Jika form sudah benar dan tidak ada yang kosong maka 

pembuatan akun baru sudah selesai. Apabila masih terdapat data yang kosong atau 

salah maka pembeli harus mengisi form Kembali. 
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Gambar 4. 3 Activity Diagram Membuat Akun 

b. Mengelola produk 

 Activity Diagram mengelola produk dimulai dari penjual membuka form 

produk dan mengisi form tersebut. Setelah dilakukan pengecekan form, apabila 

form ada yang kosong maka akan disarankan untuk melengkapi form tersebut jika 

tidak maka produk tersebut akan dikelola. 
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Gambar 4. 4 Activity Diagram Mengelola Produk 

c. Melakukan pemesanan 

 Pemesanan dilakukan dari pembeli memilih produk milik penjual dan 

melihat halaman detail dari produk yang dipilih beserta toko yang menyediakannya. 

Produk tersebut akan disimpan di keranjang. Pembeli dapat menambahkan produk 

lebih dari 1 ke keranjang. Ketika produk / barang sudah ditambahkan maka bisa 

dilanjutkan ke proses pembelian. 
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Gambar 4. 5 Activity Diagram Melakukan Pemesanan 

d. Melakukan pembelian 

 Melakukan pembelian dipicu dari Pembeli memilih produk yang ingin 

dibeli, menampilkan total belanja. Setelah itu memasukkan alamat tujuan 

pengiriman dan melakukan transfer. Sisi penjual atau Toko harus menerima 

konfirmasi pembelian produk dari Pembeli kemudian mengirim produk/ barang 

tersebut. 



29 

 

 

 

Gambar 4. 6 Activity Diagram Melakukan Pembelian 

e. Mengelola penjualan 

 Activity mengelola penjualan dimulai oleh Penjual melihat daftar pesanan 

yang telah masuk pada Toko yang sudah didaftarkan. Setelah itu memilih dari daftar 

pesanan pembeli kemudian memproses pengirimannya. 
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Gambar 4. 7 Activity Diagram Mengelola Penjualan 

f. Mengelola toko 

 Penjual membuka form mengelola toko. Aplikasi akan mengecek validasi 

atau authenticati pemilik dengan toko. Jika cocok penjual dapat menginputkan data 

toko yang ingin diubah/ dikelola. 
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Gambar 4. 8 Activity Diagram Mengelola Toko 

g. Pengolahan laporan penjualan 

 Activity Diagram Pengolahan laporan penjualan dimulai dari Penjualan 

memilih menu Riwayat daftar penjualan, aplikasi akan menampilkan daftar 

Riwayat penjualan. Kemudian penjual bisa memilih untuk dapat melihat detail 

Riwayat penjualan. 
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Gambar 4. 9 Activity Diagram Laporan Penjualan 

h. Pengolahan laporan pembelian 

 Activity Diagram Pengolahan laporan pembelian dimulai dari Pembeli 

memilih menu Riwayat daftar pembelian, aplikasi akan menampilkan daftar 

Riwayat pembelian. Kemudian pembeli bisa memilih untuk dapat melihat detail 

Riwayat pembelian. 
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Gambar 4. 10 Activity Diagram Laporan Pembelian 

i. Mengelola saldo 

 User (penjual & pembeli) dapat melihat data saldo. Dengan proses 

transaksi, user dapat mengelola data saldo tersebut kemudian aplikasi akan 

mengubah value dari saldo tersebut. Saldo digunakan pada kegiatan pembelian atau 

penjualan. 
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Gambar 4. 11 Activity Diagram Mengelola Saldo 
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4.3.4 Use case sistem Marketplace Hidroponik 

 

Gambar 4. 12 Use Case Sistem Marketplace Hidroponik 

 Use Case sistem Marketplace yang dibangun memiliki 3 actor yaitu Penjual, 

Pembeli, dan Admin. Penjual dapat mengelola toko, mengelola produk, mengelola 

penjualan, dan mengelola laporan penjualan dengan syarat telah melakukan proses 

login terlebih dahulu. Pembeli dapat melakukan pencarian produk, dan pengelolaan 

laporan pembelian. Kemudian untuk melakukan proses mengelola produk 

keranjang pembeli diharuskan melakukan proses login. Setelah melakukan 

mengelola keranjang, Pembeli dapat melanjutkan ke proses melakukan pembelian. 

Dalam melakukan pembelian, Pembeli dapat melakukan konfirmasi produk atau 

mengajukan komplain. Untuk Admin memiliki hubungan asosiasi dengan login dan 

mengajukan complain. 
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4.3.5 Use case description 

a. Membuat Akun Baru 

 Pada tabel berikut dijelaskan langkah aliran normal mulai dari membuka 

form halaman login sampai berhasil membuat akun. 

Tabel 4. 8 Use case description Membuat Akun 

Nama Use Case Membuat Akun Baru 

Aktor Primer Pembeli 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 

- 

Deskripsi Singkat Mendaftarkan akun dengan mengisi form 

Pemicu  

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1 Membuka form 

pendaftaran akun 

Menampilkan 

form pendaftaran 

2 Mengisi form pendaftaran 

akun dan men submit 

Membuat akun 

Sub Aliran - 

 

b. Mengelola Produk 

 Use case deskripsi dibawah dijelaskan Langkah mengola produk mengubah 

atau mengisi sampai dengan disimpannya perubahan pada database. 

Tabel 4. 9 Use case description Mengelola Produk 

Nama Use Case Mengelola Produk 

Aktor Primer Penjual 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 

- 

Deskripsi Singkat Mengelola produk 

Pemicu Mengubah produk 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1 Membuka form produk Menampilkan 

form produk 

2 Mengubah atau mengisi 

form produk 

Mengubah state 

boundary 

3 Menekan tombol “Sumbit” Menyimpan 

perubahan pada 

database 

Sub Aliran  
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c. Melakukan Pemesanan 

 Use case melakukan pemesanan dibawah ini membeikan informasi tentang 

bagaimana alun untuk melakukan penyimpanan ke keranjang. 

Tabel 4. 10 Use case description Melakukan Pemesanan 

Nama Use Case Melakukan Pemesanan 

Aktor Primer Pembeli 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 

- 

Deskripsi Singkat Menambahkan pemesanan 

Pemicu  

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1 Memilih produk yang ingin 

dipesan 

Mengirim elemen 

ID ke database 

untuk 

menampilkan 

halaman detail 

produk 

2 Menambahkan barang 

pada keranjang 

Menyimpan 

produk ke 

keranjang 

Sub Aliran  

 

d. Melakukan Pembelian 

 Tabel melakukan pembelian aliran dimulai dari memilih produk yang ingin 

dibeli, melakukan transfer dan konfirmasi. 

Tabel 4. 11 Melakukan Pembelian 

Nama Use Case Melakukan Pembelian 

Aktor Primer Pembeli 

Aktor Sekunder Penjual 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 

- 

Deskripsi Singkat Pembeli membeli produk penjual 

Pemicu  

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1 Memilih produk yang ingin 

dibeli 

Mengkalkulasi 

total harga belanja 
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Nama Use Case Melakukan Pembelian 

2 Memasukkan alaman 

tujuan pengiriman 

Penyimpanan 

state 

3 Melakukan transfer dan 

konfirmasi 

Mengirimkan 

konfirmasi ke 

Penjual 

Sub Aliran  

 

e. Mengelola Penjualan 

 Tabel mengelola penjualan dimulai dari melihat daftar pesanan pembeli 

dan melakukan proses pengiriman. 

Tabel 4. 12 Use case description Mengelola Penjualan 

Nama Use Case Mengelola Penjualan 

Aktor Primer Penjual 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 

- 

Deskripsi Singkat Mengatur penjualan 

Pemicu  

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1 Melihat daftar pesanan 

pembeli 

Menampilkan list 

pembeli 

2 Memilih dari daftar 

pesanan dan memproses 

pengiriman 

 

Sub Aliran  

 

f. Mengelola Toko 

 Pada tabel dibawah ini, dijelaskan Langkah membuka form pengolahan toko 

dan menginputkan data toko. 

Tabel 4. 13 Use case description Mengelola Toko 

Nama Use Case Mengelola Toko 

Aktor Primer Penjual 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 

- 

Deskripsi Singkat Mengubah data toko 

Pemicu  

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 
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Nama Use Case Mengelola Toko 

1 Membuka form 

pengolahan Toko 

Menampilkan 

form 

pengelolahan 

Toko 

2 Menginputkan data Toko 

yang ingin dikelola 

Menyimpan data 

input 

Sub Aliran  

 

g. Pengolahan Laporan Penjualan 

 Pengolahan laporan penjualan dimulai dari memilih menu Riwayat 

penjualan dan menampilkan detail penjualan. 

Tabel 4. 14 Use case description Laporan Penjualan 

Nama Use Case Pengolahan Laporan Penjualan 

Aktor Primer Penjual 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 

- 

Deskripsi Singkat Menampilkan Riwayat laporan penjualan 

Pemicu  

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1 Penjual memilih menu 

Riwayat penjualan 

Menampilkan 

daftar Riwayat 

penjualan 

2 Penjual dapat melihat 

detail penjualan 

Menampilkan 

detail penjualan 

Sub Aliran  

 

h. Pengolahan Laporan Pembelian 

 Pada use case pengolahan laporan pembelian pada tabel berikut berisi 

tentang Langkah untuk menampilkan detail pembelian. 

Tabel 4. 15 Use case description Laporan Pembelian 

Nama Use Case Pengolahan Laporan Pembelian 

Aktor Primer Pembeli 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 

- 

Deskripsi Singkat Menampilkan Riwayat laporan pembelian 

Pemicu  
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Nama Use Case Pengolahan Laporan Pembelian 

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1 Pembeli memilih menu 

Riwayat pembelian 

Menampilkan 

daftar Riwayat 

pembelian 

2 Pembeli dapat melihat 

detail pembelian 

Menampilkan 

detail pembelian 

Sub Aliran  

 

i. Mengelola saldo 

 Use case mengelola saldo pada tabel dibawah menjelaskan Langkah dari 

melihat data saldo hingga mengubah value saldo. 

Tabel 4. 16 Use case description Mengelola Saldo 

Nama Use Case Mengelola saldo 

Aktor Primer User (pembeli / penjual) 

Aktor Sekunder - 

Aktor Terkait 

Kebutuhannya 

- 

Deskripsi Singkat Mengelola data saldo 

Pemicu  

Aliran Normal Langkah Aktor Aplikasi 

1 Melihat data saldo Menampilkan 

data saldo 

2 Pengolahan data saldo Mengubah value 

saldo  

Sub Aliran  

 

4.3.6 Sequence Diagram 

 Sequence Diagram terdapat 10 diagram yaitu Sequence Diagram membuat 

akun, login , mengelola produk, melakukan pemesanan, melakukan pembelian, 

mengelola penjualan, mengelola toko, pengolahan laporan penjualan, pengolahan 

laporan pembelian, mengelola saldo. Gambar Sequence Diagram dapat dilihat pada 

lampiran 1 – 10. Berikut contoh lampiran sequence diagram membuat akun. 
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Gambar 4. 13 Sequence Diagram Membuat Akun 

 

4.3.7 Class diagram 

Berdasarkan Class Diagram dibawah terdapat 5 entity yaitu Account, Toko, 

Product, Order, dan AccountOrder. AccountOrder adalah entity yang terbentuk dari 

jenis kardinalitas hubungan Many to Many antara entitas Account dengan Order. 

Dimana entitas Account memiliki foreign key pada entitas AccountOder sebagai 

accountID dan entitas Order memiliki foreign key pada entitas AccountOrder 

sebagai orderID. 

 Entitas Account memiliki 4 fungsi yaitu Login, signUp, getData, dan verify. 

Entitas AccountOrder dengan fungsi getData, getAll, delete. Entitas Product 

dengan fungsi getData, addProduct, delete. Entitas Toko dengan fungsi getData, 

createToko, delete. Entitas Order dengan fungsi getOrder, getAll, addOrder, delete. 
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Gambar 4. 14 Class Diagram 

4.3.8 Desain Tampilan 

 Sebelum dilakukannya pembuatan aplikas sebelumnya akan dilakukan 

pembuatan desain tampilan terlebih dahulu, tujuan dari pembuatan desain tampilan 

sendiri agar mengetahui rancangan desain tampilan yang akan di buat pada waktu 

pembuatan aplikasi. Rancangan desain tampilan seperti pada gambar di bawah 

berikut: 
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1. Daftar: 

 

Gambar 4. 15 Desain Daftar 

 Pada halaman daftar pengguna diminta untuk mengisi formular pendaftaran 

untuk membuat akun. Halaman ini berisi form yang harus diisi oleh pengguna untuk 

melakukan pendaftaran, jika pengguna sudah memiliki akun pengguna dapat 

langsung menekan link masuk sini yang akan menampilkan halaman login. 

2. Login: 
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Gambar 4. 16 Desain Login 

 Pada halaman login terdapat form berupa email dan kata sandi yang harus 

diisi dengan benar oleh pengguna dan menekan tombol masuk. Terdapat link lupa 

kata sandi yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk mereset kata sandi. 

3. Daftar Lapak: 

 

Gambar 4. 17 Desain Daftar Lapak 

 Pada halaman daftar lapak berisi form yang harus diisi oleh petani berupa 

informasi mengenai lapak untuk menjual produknya dan sebagai syarat bagi petani 

untuk dapat mengakses menu lain seperti tambah produk, melihat transaksi 

penjualan dan menu lain yang terkait dengan penjualan petani. 
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4. Lapak Saya 

 

Gambar 4. 18 Desain Lapak Saya 

 Halaman lapak saya berisi informasi mengenai produk apa saja yang telah 

ditambahkan oleh petani, informasi mengenai lapak yang berupa alamat lapak dan 

deskripsi singkat mengenai lapak. Pada halaman ini juga terdapat fungsi untuk 

menambahkan produk yang dapat dilihat pada Gambar 3.18. 

5. Tambah Produk 

 

Gambar 4. 19 Desain Tambah Produk 
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 Pada halaman ini berisi form dan gambar yang harus dilengkapi oleh petani 

untuk menambahkan suatu produk. Halaman ini terdiri dari nama berat harga dan 

deskripsi singkat dan mengupload gambar yang akan disimpan di database 

6. Detail produk 

 

Gambar 4. 20 Desain Detail Produk 

 Halaman ini berisi informasi lengkap mengenai produk yang dijual oleh 

petani mulai dari nama produk, foto, harga, deskripsi hingga kondisi produk. Pada 

halmaan ini juga terdapat tombol beli untuk langsung membeli produk yang akan 

dialihkan pada halaman pembelian sehingga dapat melanjutkan ke proses belanja. 

4.3.9 Desain Testing 

 Desain testing disini merupakan perencanaan uji coba yang akan dilakukan 

pada aplikasi yang telah dibuat. Terdapat 6 desain testing yang akan dibuat meliputi 

halaman pengiriman, pembelian, tambah produk, search, login, dan pendaftaran. 

Berikut tabel desain testing yang akan diterapkan: 
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Desain Testing Halaman Pendaftaran  

Tabel 4. 17 Desain Testing  Halaman Pendaftaran 

No. Tujuan Masukan Hasil yang diharapkan 

1 Mengetahui respon 

halaman pendaftaran jika 

email sudah digunakan 

a) Nama 

b) Alamat 

c) Nomer 

d) Tanggal 

Lahir 

e) Email 

f) Password 

g) Tombol 

Daftar 

Sistem menampilkan 

notifikasi bahwa email 

sudah terpakai pada 

halaman. 

2 Mengetahui respon 

halaman pendaftaran jika 

konfirmasi password tidak 

sesuai 

Sistem menampilkan 

pesan bahwa password 

tidak cocok. 

3 Mengetahui respon 

halaman pendaftaran jika 

Panjang password kurang 

dari 8 karakter 

Sistem menampilkan 

pesan bahwa password 

harus 8 atau lebih 

karakter 

4 Mengetahui respon 

halaman pendaftaran jika 

email tidak valid 

Sistem menampilkan 

bahwa email yang 

dimasukkan bukan 

berupa email. 

5 Mengetahui respon 

halaman pendaftaran jika 

proses pendaftaran benar 

Sistem menampilkan 

pesan terdaftarkan  

 

Desain Testing Halaman Login 

Tabel 4. 18 Desain Testing  Halaman Login 

No. Tujuan Masukan Hasil yang diharapkan 

1 Mengetahui respon 

halaman login jika email 

atau password salah  

a) Email 

b) Password 

c) Tombol 

Login 

Sistem menampilkan 

pesan bahwa email atau 

password salah 

2 Mengetahui respon 

halaman login jika form 

kosong dan menekan 

tombol login 

Sistem menampilkan 

bahwa salah satu form 

ada yang kosong 

3 Mengetahui respon 

halaman login jika email 

dan password terdaftar. 

Sistem melanjutkan pada 

halaman selanjutnya. 
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Desain Testing Halaman Search 

Tabel 4. 19 Desain Testing  Halaman Search 

No. Tujuan Masukan Hasil yang diharapkan 

1 Mengetahui respon 

halaman search jika form 

berisi kosong 

a) Form 

search 

b) Tombol 

search 

c) Card 

barang  

Sistem tidak menampilkan 

suatu barang 

2 Mengetahui respon 

halaman search jika form 

berisi suatu produk 

Sistem menampilkan 

barang yang telah dicari 

3 Mengetahui respon 

halaman search jika 

menekan tombol barang 

yang dicari 

Sistem menampilkan 

halaman detail produk 

 

Desain Testing Halaman Tambah Produk 

Tabel 4. 20 Desain Testing Halaman Tambah Produk 

No. Tujuan Masukan Hasil yang diharapkan 

1 Mengetahui respon 

halaman Tambah Produk 

jika form terdapat yang 

kosong 

a) Nama 

b) Harga 

c) Gambar 

d) Berat 

e) Stock 

Sistem menampilkan 

pesan bahwa form ada 

yang kosong. 

2 Mengetahui respon 

halaman Tambah Produk 

jika upload gambar 

Sistem menampilkan 

preview gambar yang akan 

diupload 

3 Mengetahui respon 

halaman Tambah Produk 

jika menambahkan barang 

Sistem akan menyimpan 

produk pada database 

 

Desain Testing Halaman Pembelian 

Tabel 4. 21 Desain Testing  Halaman Pembelian 

No. Tujuan Masukan Hasil yang diharapkan 

1 Mengetahui respon 

halaman Pembelian jika 

harga barang ditambahkan 

dengan harga kurir 

a) Alamat 

b) Stock 

c) Harga 

d) Total 

Harga 

e) Tombol 

Beli 

Sistem dapat 

menampilkan harga 

barang beserta harga 

pengiriman 

2 Mengetahui respon 

halaman Pembelian jika 

alamat kosong 

Sistem dapat 

menampilkan pesan 

bahwa data penerima 

ksoong 
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Desain Testing Halaman Pengiriman 

Tabel 4. 22 Desain Testing Halaman Pengiriman 

No. Tujuan Masukan Hasil yang diharapkan 

1 Mengetahui respon 

halaman Pengiriman jika 

menolak permintaan 

a) Tombol 

Tolak 

b) Tombol 

Terima 

Sistem membatalkan 

pemesanan  

2 Mengetahui respon 

halaman Pengiriman jika 

menerima permintaan 

Sistem menambahkan 

order pada database 

 

4.4 Construction 

 Kebutuhan software dan hardware yang akan digunakan pada 

pengaplikasian rancang bangun aplikasi marketplace petani hidroponik dari sisi 

client maupun server dapat dilihat pada table berikut 

Tabel 4.23 Kebutuhan software dan hardware 

No. Kebutuhan Client Server 

1 Software 1. OS minimal windows 7 

2. Visual studio code 

3. postgresql 

4. Node.js 

5. Minimal OS Smartphone 

android lollipop (API 21) 

 

1. Minimal windows 7 

2. Database PostgreSQL 

3. Programming 

language Javascript 

4. Node.js 

 

2 Hardware 1. Minimal memori 1GB 

untuk android device,  

2. Minimal penyimpanan 

tersedia 2GB untuk 

smartphone  

 

1. Minimal memori 

(RAM) 2GB untuk 

server 

2. Minimal kapasitas 

Harddisk 10GB untuk 

server 

3 Network Gigabit Network 

 

 Tahapan setelah memenuhi kebutuhan software dan hardware kemudian 

dilakukan tahap Programming yang merukan proses pembangunan suatu software, 

mulai dari backend dan frontend. Bahasa programming yang digunakan pada 

pembuatan aplikasi disini menggunakan Javascript dengan dibantu Posgrestsql 
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sebagai database dalam penyimpanan backend. Berikut hasil pembuatan aplikasi 

sesuai dengan desain tampilan pada proses modelling desain tampilan: 

Daftar Akun: 

 

Gambar 4. 21 Halaman Daftar 

 Pendaftaran berisi form yang harus diisi dengan lengkap. Pada halaman ini 

juga terdapat link menuju halmaan login untuk pengguna yang telah memiliki akun 

dengan menekan link Masuk Sini. Setelah pengguna mengisi form tersebut dan 

menekan tombol daftar pengguna akan dialihkan ke halaman utama. 

Login: 

Pengguna akan dapat melakukan login jika email dan kata sandi diisikan 

sesuai dengan apa yang telah dituliskan pada menu daftar akun. Pada halaman ini 

terdapat link untuk melakukan pendaftaran. 
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Gambar 4. 22 Halaman Login 

Halaman Utama  

 

Gambar 4. 23 Halaman Utama 

Pada halaman berikut adalah menu utama setelah dilakukannya proses login. Di 

halaman ini terdapat tombol logout, search barang, profil, dan tokoku. 

Tambah Produk: 

 Menu tambah produk muncul ketika pengguna menekan simbol tambah 

produk pada menu lapak saya. Pada halmaan ini berisi data dan kondisi produk yang 

akan dijual. Setelah mengupload gambar dan mengisi form yang terdapat pada 
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halaman tersebut tombol add product akan menyimpan product pada database yang 

tersedia. 

 

 

Gambar 4. 24 Halaman Tambah Produk 

Detail Produk: 

 

Gambar 4. 25 Halaman Detail Produk 
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 Halaman detil produk berisi foto dan informasi lengkap dari produk 

tersebut. Halaman ini muncul ketika pengguna menekan salah satu produk yang 

dipilihnya. 

Halaman Toko: 

 

Gambar 4. 26 Halaman Lapak/ Toko saya 

 Halaman lapak atau toko saya beriku takan menampilkan data yang telah 

pengguna isi pada daftar lapak dan list produk yang telah ditambahkan pada halman 

add product. 

4.5 Deployment 

 Berdasarkan perancangan uji coba (test case), aplikasi ini akan diuji 

menggunakan data masukan yang sebenarnya. Uji coba dilakukan untuk 

memastikan aplikasi telah dibuat dengan benar sesuai kebutuhan atau tujuan yang 

diharapkan. Uji coba aplikasi menggunakan black box testing. 

4.5.1 Uji coba prototype halaman daftar 

 Proses uji coba ini akan dilakukan dengan memasukkan input pada form 

yang tersedia pada halaman daftar akun. Berikut uji coba yang dilakukan: 
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Tabel 4.24 Tabel test case daftar akun 

Test 

Case 

Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

1 Menguji email 

yang sudah 

tersedia 

Email yang 

sudah 

terdaftar 

Pesan Email sudah 

digunakan 

Lampiran 

11 

2 Konfirmasi 

password tidak 

sesuai 

Isi password 

“12345678” 

dan 

konfirmasi 

password 

“123456789” 

Muncul pesan bahwa 

password tidak sesuai 

Lampiran 

12 

3 Panjang atau 

isi password 

minimal 8 

karakter  

Password 

kurang dari 8 

karakter 

“123” 

Pesan mengatakan 

password yang baik 

minimal memiliki 8 

karakter 

Lampiran 

13 

4 Memasukkan 

email dengan 

format tidak 

sesua 

“fahrul.com” Pesan bahwa email tidak 

valid 

Lampiran 

14 

5 Mendaftar 

dengan proses 

yang benar 

Isi data 

format sesuai  

Akun terdaftarkan Lampiran 

15 

 

4.5.2 Uji coba prototype halaman login 

 Pada proses ini akan dilakukan uji coba terhadap validasi akses pengguna 

yang sudah mendaftar dengan memasukkan email dan password. Berikut 

merupakan uji coba fungsi yang akan dilakukan:  

Tabel 4.25 Tabel test case halaman login 

Test 

Case 

Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

6 Menguji 

email dan 

password 

yang tidak 

terdaftar/ 

salah 

Email 

“fahrul@gmail.com” 

& Password yang 

salah “12345” 

Muncul pesan 

Kesalahan 

Lampiran 

16 

7 Menguji 

validasi 

inputan 

kosong 

Email 

“fahrul@gmail.com” 

dengan password “ ”  

Menampilkan pesan 

bahwa form kosong 

Lampiran 

17 
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Test 

Case 

Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

8 Proses login 

yang benar 

Email 

“fahrul@gmail.com” 

& Password yang 

salah “12345678” 

Berpindah 

kehalaman 

Homepage 

Lampiran 

18 

4.5.3 Uji coba prototype search 

 Pada proses ini akan dilakukan uji coba terhadap function search yang 

akan mencari sesuai kolom yang dicari. Berikut test case search yang dilakukan: 

Tabel 4.26 Tabel test case search 

Test 

Case 

Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

9 Search 

tanpa 

mengisi 

form search 

Form berisi “ “ 

kemudian menekan 

tombol search 

kosong Lampiran 

18 

10 Mengisi 

form search 

dengan 

produk yang 

tersedia 

Input “Tomat”  Menampilkan list dari 

produk yang di 

inputkan 

Lampiran 

19 

11 Menekan 

component 

barang yang 

dipilih 

Menekan barang 

yang telah di search 

Memindahkan 

halaman ke detail 

produk 

Lampiran 

23 

 

4.5.4 Uji coba prototype tambah produk 

Pada proses ini akan dilakukan test pengisian informasi tentang barang 

yang akan ditambahkan untuk dijual. Berikut test case search yang dilakukan: 

Tabel 4.27 Tabel test case tambah produk 

Test 

Case. 

Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

12 Terdapat form 

yang kosong 

Form berisi “ “ 

kemudian menekan 

tombol search 

Kosong Lampiran 

20 

13 Upload 

gambar 

Memilih gambar 

yang diinginkan 

dengan menekan 

Gambar yang 

dipilih keluar di 

sebelah tombol 

Lampiran 

21 
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Test 

Case. 

Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

tombol gambar 

picker 

14 Proses 

menambahkan 

barang 

Input  form sesuai 

dengan yang 

diperlukan  

Product 

tersimpan di 

database 

Lampiran 

22 

 

4.5.5 Uji coba prototype halaman pembelian 

Pada proses ini akan dilakukan perhitungan harga barang dan memilih 

kurir. Mengisi form alamat yang kosong dapat mengatakan informasi penerima 

masih kosong. Berikut test case search yang dilakukan: 

Tabel 4.28 Tabel test case pembelian 

Test 

Case. 

Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

15 Perhitungan 

harga barang + 

kurir 

Memilih Kurir 

“JNE” 

Gambar yang 

dipilih keluar di 

sebelah tombol 

Lampiran 

24 

16 Form alamat 

pengiriman 

terdapat form 

yang kosong 

Mengisi form 

alamat pembelian 

dengan “ “ 

kemudian menekan 

tombol beli 

Muncul pesan 

mengatakan 

bahwa ada form 

informasi 

penerima yang 

kosong 

Lampiran 

25 

 

4.5.6 Uji coba prototype halaman pengiriman 

Pada proses ini akan dilakukan uji coba terhadap penolakan pemesanan 

atau menerima permintaan. Berikut test case search yang dilakukan: 

Tabel 4.29 Tabel test case pengiriman 

Test 

Case. 

Proses Input Output yang 

diharapkan 

Hasil 

17 Menolak 

permintaan 

Menekan tombol 

menolak 

Status pemesanan 

akan dibatalkan 

Lampiran 

26 

18 Menerima 

permintaan 

Menekan tombol 

menerima 

Menambahkan 

order ke database 

Lampiran 

27 
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4.6 Persentase Pengujian dan Hasil Pengujian 

 Dari hasil pengujian yang dilakukan menggunakan black box testing. Test 

case yang dilakukan berjumlah 18 dan mendapatkan persentase sebesar 100% 

keberhasilan pengujian. Dalam uji coba diatas, aplikasi dalam penelitian dapat 

menangani masalah seperti proses transaksi, pemasaran produk, dan pencatatan 

Riwayat penjualan atau pembelian. Pengujian aplikasi pemasaran dilakukan 

pengujian oleh 4 pengguna. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil implementasi dan 

evaluasi dari pembuatan aplikasi Marketplace petani hidroponik yang telah 

dilakukan bahwa: 

1. Aplikasi Marketplace yang telah dibangun dapat menjadi perantara atau 

media proses bisnis petani hidroponik.  

2. Petani atau Pengguna aplikasi yang dibangun dapat melakukan proses 

transaksi sesuai dengan perancangan sistem dan proses bisnis yang telah 

dijelaskan pada kebutuhan metodologi penelitian. 

3. Aplikasi yang telah dibangun sudah dilakukannya pengujian aplikasi 

menggunakan black box testing dengan jumlah test case sebanyak 18 

mencakup fungsi yang telah diterapkan pada frontend 

5.2 Saran 

 Adapun beberapa saran yang dapat digunakan untuk peningkatan aplikasi, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Menangani pembayaran melalui kredit. 

2. Penambahan fitur sistem pendukung keputusan berupa grafik ringkasan. 

3. Tetap mendevelop ataupun memaintenance aplikasi sampai versi yang 

stabil. 
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