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KATA PENGANTAR 
 

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenan-NYA Modul Pelatihan dalam 
Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dapat diselesaikan. Tujuan dari pembuatan 
modul pelatihan ini adalah untuk memberikan panduan peserta pelatihan dalam kegiatan 
pelatihan penerapan urun daya berbasis internet untuk pemenuhan bahan baku pada 
UKM.  

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dilakukan kali ini adalah untuk mendukung 
mitra dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Untuk 
memenuhi kebutuhan mitra tersebut maka kegiatan yang akan dilakukan adalah dengan 
mempersiapkan sebuah aplikasi yang menerapkan konsep Urun Daya Berbasis Internet 
(crowdsourcing) untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya bahan baku pada UKM. 
Untuk selanjutnya mitra akan didampingi saat menerapkan aplikasi tersebut dalam 
sebuah kegiatan pelatihan. 

Semoga kegiatan pelatihan ini dapat memberikan manfaat yaitu dapat membantu UKM 
yang terlibat dalam pengelolaan bahan baku dan melakukan evaluasi pada usahanya. 
Manfaat lain diharapkan juga dapat diperoleh oleh tim PKM dalam mengembangkan 
keilmuannya dan memenuhi kewajiban Tri Dharma perguruan tinggi.  
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1 OVERVIEW APLIKASI 
Aplikasi Usahanesia merupakan aplikasi Crowdsoursing atau urun daya yang 

mempertemukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan stakeholder UMKM, 
antara lain antar UMKM dan Tenaga Ahli. Menurut Whitla (2009), crowdsourcing 
merupakan suatu metode baru yang mereferensi dari kegiatan outsourcing yang 
dilakukan oleh perusahaan ke suatu komunitas atau perkumpulan online dimana 
perusahaan menawarkan suatu hadiah kepada komunitas tersebut bila berhasil 
menyelesaikan beberapa tugas yang ditentukan oleh perusahaan. Aplikasi Usahanesia 
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas UMKM. Menurut Herjanto (2008), 
produktivitas menjadi ukuran utama yang digunakan untuk mengetahui kinerja dari suatu 
kegiatan operasi karena merupakan ukuran bagaimana baiknya suatu sumber daya diatur 
dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Proses Crowdsourcing berawal dari suatu perusahaan yang memberikan 
beberapa tugas kepada suatu komunitas. Hal itu bertujuan agar tugas-tugas perusahaan 
tersebut dapat terselesaikan dengan cepat daripada dikerjakan oleh perusahaan itu 
sendiri. Secara ringkas gambaran crowdsourcing dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Proses Crowdsourcing (Whitla, 2009) 

Selain crowdsoursing, aplikasi Usahanesia juga menggunakan konsep 
Gamification. Konsep tersebut merupakan pengimplementasian elemen yang ada pada 
game dan teknik desain game pada konteks yang bukan game. Gamification dapat 
memotivasi orang untuk melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukan menjadi 
mau untuk terus melakukan kegiatan tersebut (Werbach dan Hunter, 2012). Terdapat 
enam elemen dalam gamification, yaitu: 

1. Points  
Point adalah elemen utama dari seluruh sistem yang digamifikasi. Dengan adanya poin ini, 
kita dapat memonitor kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemakai sistem kita. Point 
juga dapat ditampilkan kepada pemakai sistem sehingga pemakai dapat melihat 
kegiatan yang belum perlu dia lakukan. 
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2. Leaderboard  
Leaderboard merupakan media untuk menampilkan urutan terbaik dari semua aspek 
interaksi pemain. Biasanya semua pemain diurutkan dari yang memiliki nilai terbesar 
hingga yang paling kecil. Leaderboard juga menunjukkan status sosial dalam permainan. 
UMKM yang tidak memiliki peringkat bagus dapat memanfaatkan Leaderboard untuk 
melihat UMKM yang berada di posisi atas dan melihat indikator kinerja bisnis apa saja 
yang belum dipunyai oleh UMKM mereka, sehingga UMKM tersebut dapat segera 
mencari sumber daya seperti SDM dan teknologi yang akan meningkatkan kinerja bisnis 
mereka. 

3. Badges  
Setiap orang suka mengumpulkan berbagai macam koleksi. Keinginan untuk memiliki 
sesuatu pasti ada dalam diri setiap orang. Biasanya apabila koleksi yang dimilikinya belum 
lengkap, orang akan selalu berusaha dengan keras untuk melengkapinya. 

Badges akan diberikan pada UMKM setelah melakukan kegiatan tertentu. Contoh 
kegiatannya adalah telah melakukan pembaharuan Timeline Portofolio sebanyak 50 kali, 
telah menjadi peringkat 1 di Leaderboard, dan lain-lain. Badges bertujuan untuk 
membertikan motivasi pada UMKM agar terus menggunakan sistem ini. 

4. Challenge and Quest. 
Challenge and Quest memberikan arahan apa yang harus dilakukan pengguna sistem atau 
pemain. Dengan adanya challange and quest ini, pengguna sistem akan terus tetap 
menggunakan sistem dan tujuan fundamental dari sistem ini tercapai. . Contoh Challenge 
and Quest adalah melakukan bimbingan pada Expert, mencari partner untuk mencari 
sumber daya manusia maupun bahan baku. 

5. Onboarding  
Onboarding merupakan langkah yang diambil untuk memperkenalkan sistem kepada 
pengguna baru. Saat-saat pertama untuk pengguna baru dalam menggunakan sebuah 
sistem atau memainkan sebuah permainan adalah saat yang sangat penting untuk 
meyakinkan pengguna baru tersebut bahwa sistem yang ditawarkan menarik dan manfaat 
penggunaan untuk jangka panjang, sehingga pengguna baru tersebut memiliki keinginan 
yang kuat untuk terus menggunakan sistem tersebut. 

6. Social Engagement Loop  
Sebuah motivasi akan membawa pengguna untuk melakukan sebuah kegiatan, kemudian 
pengguna menyelesaikan kegiatan tersebut, dan pengguna akan dihadapkan dengan hasil 
kerjanya yang tampak atau hadiah yang diberikan, kemudian akan membangkitkan 
kembali motivasi untuk mengulangnya. 

halaman 2 
 



 

1.1 KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK DAN PERANGKAT KERAS 

Supaya aplikasi Usahanesia dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan 
perangkat keras dan perangkat lunak yang menjadi platform. Kebutuhan perangkat terdiri 
atas clinet dan server. Kebutuhan perangkat keras dan lunak dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Kebutuhan perangkat lunak dan keras 

 Client Server 
Kebutuhan 
software 

1. Minimum Windows XP 
2. Browser direkomendasikan 

Google Chrome 

1. Sistem Operasi min Windows XP 
2. Web Server Apache/2.4 
3. Versi PHP (5,6-7,3) 
4. Database MariaDB 10.2, 

PHPMyadmin 
5. Composer (1.7.3) 
 

Kebutuhan 
hardware 

1. Jaringan internet 
2. Minimal RAM 2 

1. Jaringan Internet 
2. Minimal RAM 8 

 

1.1.1 CLIENT 
Untuk keperluan menjalankan aplikasi diperlukan mempunyai akses internet 

dan aplikasi berupa browser. Penggunaan browser direkomendasikan untuk 
menggunakan browser Google Chrome agar tampilan terlihat baik dan proses berjalan 
dengan lancar. Penggunaan Google Chrome membutuhkan minimum Windows XP atau 
lebih tinggi agar aplikasi dapat dipasang dan digunakan. 

1.1.2 SERVER 
Penggunaan kebutuhan pada bagian server perlu memperhatikan beberapa fitur 

seperti web server Apache v.2.4 dimana penggunaan web server  tersebut memiliki 
beberapa kelebihan yaitu dapat lintas platform, kemudahan konfigurasi, dan stabil. 
Pengguna versi handphone pada server ini dapat mengatasi berbagai versi mulai dari 5.6-
7.3. Penggunaan MariDB dan PHPMyAdmin yang digunakan bertujuan untuk 
mengintregasikan data. Kebutuhan terakhir adalah composer yang berguna untuk 
mengelola dependency pada PHP. Penggunaan kebutuhan telah dicoba dan dirasa dapat 
mengetasi penggunaan pada aplikasi. 

1.2 PERAN PENGGUNA 

Aplikasi ini terdiri atas 2 pengguna, yaitu UMKM sebagai pengguna dan 
Administrator sebagai pengelola. Peran setiap pengguna dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan 
Tabel 1.3. 

Tabel 1.2 Peran pengguna kebutuhan bahan baku 

No Pengguna Peran Pengguna 
1 UMKM 1. Pengelolaan Bahan Baku  

2. Publikasi Aktivitas UMKM  
3. Penjualan Bahan Baku  
4. Pembelian Bahan Baku  
5. Pendaftaran UMKM  
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No Pengguna Peran Pengguna 
6. Upload Bukti Pembayaran  
7. Upload Bukti Pengiriman  
8. Konfirmasi Pemesanan  
9. Melihat Katalog Produk  
10. Melihat Laporan Transaksi  
11. Memilih Rekomendasi Bahan Baku  
12. Login UMKM  
13. Review Bahan Baku  
14. Melihat Klasifikasi Status Aktivitas UMKM (Timeline 

Portofolio)  
2 Pengelola 1. Validasi Pembayaran  

2. Pengelolaan Data Kategori  
3. Menentukan Kebutuhan UMKM  
4. Menambahkan Data Bag Of Word  
5. Cek Pengguna Aktif  

 

Tabel 1.3 Peran pengguna timeline portofolio 

No Pengguna  Peran Pengguna 
1 UMKM 1. Pendaftaran UMKM 

2. Login UMKM 
3. Melihat data UMKM 
4. Merubah data UMKM 
5. Menambahkan timeline portofolio kinerja bisnis 
6. Mengklaim badges 
7. Mengklaim challenge 
8. Melihat detail poin 
9. Melihat peringkat 
10. Melihat detail UMKM lain 
11. Mengikuti UMKM lain 
12. Melihat status verifikasi akun 
13. Melihat Porfotolio Kinerja UMKM 

2 Admin (Petugas 
Usahanesia) 

1. Login Admin 
2. Mengelola data posisi SDM 
3. Mengelola data bagdes 
4. Mengelola data challenge 
5. Melihat UMKM Aktif 

3 Pimpinan 
Usahanesia 

1. Melihat Dashboard Usahanesia 
2. Melihat Ranking UMKM 
3. Melihat Portofolio Kinerja UMKM 
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1.3 INTERAKSI PERAN PENGGUNA 

Pada bagian berikut digambarkan tentang peran pengguna melalui interaksi antar 
menu. Pada Gambar 1.2 ditunjukkan tentang peran pengguna pada pengelolaan 
kebutuhan bahan baku. Untuk pengelolaan kebutuhan bahan baku melibatkan dua 
pengguna yaitu UMKM dan Pengelola (Admin). 

 

Gambar 1.2 Interaksi menu aplikasi kebutuhan bahan baku 

Pada Gambar 1.3 ditunjukkan tentang peran pengguna pada Timeline Portofolio. 
Untuk Timeline Portofolio melibatkan dua pengguna yaitu UMKM dan Pengelola (Admin). 
Selain itu ada pengguna Pimpinan Usahanesia yang lebih banyak terkait dengan 
Dashboard. 
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Gambar 1.3 Interaksi menu aplikasi timeline portofolio 
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2 PENGGUNAAN APLIKASI 
Aplikasi Usahanesia dapat diakses sesuai dengan peran pengguna masing-masing. 

Untuk pengelolaan bahan baku dan timeline portofolio, masing-masing terdapat dua 
pengguna. Tampilan awal aplikasi Usahanesia tampak seperti pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Tampilan awal halaman aplikasi Usahanesia 

2.1 AKSES PENGGUNA 

Sistem login yang digunakan untuk UMKM adalah sistem dari google. UMKM akan 
memasukkan email dan password google dan akan masuk ke dalam aplikasi. 

Pada halaman login, pengguna akan dihadapkan dengan tampilan seperti yang 
tampak pada Gambar 2.2. Pada tampilan tersebut, pengguna dapat memilih untuk 
melakukan login sebagai UMKM atau sebagai ahli. Baik pengguna baru ataupun pengguna 
lama dapat memasuki aplikasi dengan cara yang sama. Sistem yang akan membedakan 
apakah user termasuk pengguna lama atau pengguna baru yang mewajibkan untuk 
melakukan registrasi terlebih dahulu. 

 

Gambar 2.2 Halaman login 
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2.2 REGISTER UMKM 

Apabila pengguna memasuki aplikasi sebagai UMKM maka akan diarahkan untuk 
mengisi identitas login dengan menggunakan akun Google. Apabila akun terverifikasi, 
pengguna akan diarahkan ke halaman isi data UMKM untuk melengkapi data seperti yang 
tampak pada Gambar 2.3. UMKM yang baru mendaftar ke dalam aplikasi Usahanesia akan 
diarahkan ke halaman registrasi untuk memasukkan data awal UMKM.  

Data awal UMKM tersebut adalah data profil UMKM dan data struktur organisasi 
UMKM. Dalam mengisi data profil, UMKM diharuskan mengisi 10 data yaitu nama UMKM, 
alamat, kota, provinsi, telepon, bidang UMKM ( seperti perdagangan, restoran, perikanan, 
dan lain-lain ), jenis UMKM ( seperti mikro, kecil, dan menengah ), tahun berdiri, deskripsi, 
dan foto UMKM. Tampilan halaman register UMKM dalam mengisi data profil UMKM 
dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Isian profile UMKM 

 

Setelah mengisi data profil UMKM selanjutnya akan diarahkan kepada halaman 
pengisian struktur organisasi UMKM seperti yang terdapat pada Gambar 2.4. Pada 
halaman ini, UMKM dapat mengisi para pemilik atau pekerja yang bekerja pada UMKM 
tersebut. 
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Gambar 2.4 Isian struktur organisasi 

2.3 HALAMAN UTAMA 

Setelah melakukan login sebagai UMKM, maka pengguna akan diarahkan pada 
halaman utama UMKM seperti yang tampak pada Gambar 2.5. Pada halaman utama, 
UMKM dapat melihat poin yang didapat, posting timeline dari UMKM lain, serta dapat 
mengunggah posting baru, produktivitas, Sumber Daya Manusia (SDM), dan teknologi. 

 

 

Gambar 2.5 Halaman utama UMKM 

2.4 MENGELOLA TIMELINE PORTOFOLIO 

Untuk menambahkan timeline portfolio UMKM dapat dilakukan pada halaman 
utama UMKM seperti yang tampak pada Gambar 2.6. Pada tampilan Timeline Portofolio, 

halaman 5 
 



 

UMKM dapat memilih satu dari 4 kategori yang ada. 4 Kategori timeline portofolio 
tersebut adalah kategori bebas, produktivitas, sumber daya manusia, dan teknologi. Pada 
kategori bebas UMKM dapat menuls dan menambahkan tenang apapun.  

Selain itu pada kategori bebas akan diimplementasikan konsep crowdsourcing 
sehingga UMKM yang mempunyai permasalahan atau ingin meningkatkan kinerja UMKM 
dapat menggunakan Timeline Portofolio untuk mendapatkan ahli, sumber daya manusia 
baru dan bahan baku melalui internet (Usahanesia). Tampilan Timeline Portofolio kategori 
bebas dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Isian untuk posting timeline portofolio 

2.4.1 BEBAS 
Salah satu penggunaan timeline portofolio kategori bebas adalah untuk mencari 

pembinaan kepada para ahli. Cara mencari pembinaan kepada para ahli adalah dengan 
menambahkan timeline portofolio dengan isi kebutuhan ahli tersebut. Contoh isi timeline 
portofolio dalam mencari ahli dapat dillihat pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Tampilan Timeline Portofolio Mencari Ahli 

Setelah UMKM menambahkan timeline portofolio tersebut, akan muncul 
tampilan untuk memilih ahli sesuai dengan yang dibutuhkan oleh UMKM tersebut. 
Tampilan memlih ahli dapat dilihat pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.8 Tampilan memilih ahli 

Setelah UMKM memilih ahli yang sesuai, sistem akan secara langsung 
menambahkan timeline portofolio mereka yang berisi sedang melakukan pembinaan 
dengan ahli yang dipilih. Tampilan timeline portofolio tentang pembinaan dengan ahli 
dapat dilihat pada Gambar 2.9. 

 

Gambar 2.9 Tampilan Timeline Portofolio Pembinaan dengah Ahli 

UMKM yang telah melakukan pembinaan dengah ahli juga akan mendapatkan 
poin keaktifan. Poin keaktifan tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Tampilan Poin Pembinaan Ahli 

 

2.4.2 PRODUKTIVITAS 
Pada kategori produktivitas, UMKM dapat menambahkan timeline portofolio 

mereka tentang omset yang mereka dapatkan. UMKM dapat memilih menambahkan 
timeline portofolio tentang produktivitas berdasarkan hari atau bulan.  

Omset atau produktivitas mereka akan dinilai berdasarkan peningkatannya. Jika 
ada peningkataan akan mendapatkan poin namun jika tidak ada peningkatan maka 
UMKM tersebut tidak akan mendapatkan poin. Tampilan timeline portofolio kategori 
produktivitas dapat dilihat pada Gambar 2.11. Untuk posting portofolio SDM, UMKM 
dapat melakukan dengan cara: 
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1. Memilih tab [Produktivitas], kemudian isikan tentang waktu pada isian [Pilihan 
Waktu], pilih hari atau bulan. 

 

Gambar 2.11 Tampilan Timeline Portofolio Kategori Produktivitas 

 

2. Setelah itu isikan omset yang didapat, pada isian [Berapa Omset UMKM Anda?]. isikan 
nominal omset yang didapat per hari atau per bulan sesuai yang dipilih pada isian 
[Pilihan Waktu]. 

3. Jika UMKM memilih untuk mempublikasikan omsetnya secara harian, maka UMKM 
harus mempublikasikan omset minimal sejumlah 20 kali setiap bulan agar dapat 
menjadi acuan peningkatan pada bulan selanjutnya. Omset yang dipublikasikan 
sejumlah 20 kali tersebut akan dihitung rata-ratanya dan menjadi acuan dalam  omset 
selama sebulan.  

4. Jika UMKM tidak mempublikasikan sejumlah 20 kali, maka UMKM tersebut tidak akan 
mendapatkan poin pada bulan selanjutnya jika terdapat peningkatan omset. 
Keuntungan memilih publikasi omset harian adalah mendapat poin keaktifan yang 
cukup tinggi.  Tampilan UMKM dalam mempublikasikan omset pada timeline 
portofolio UMKM secara harian dapat dilihat pada Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Tampilan Timeline Portofolio tentang Omset Harian 

5. Apabila UMKM memilih mempublikasikan omset pada timeline portofolio secara 
bulanan, maka UMKM hanya perlu mempublikasikan sekali setiap bulan dan dapat 
menjadi acuan untuk perhitungan peningkatan omset UMKM pada bulan selanjutnya. 
Tampilan UMKM dalam mempublikasikan omset pada timeline portofolio UMKM 
secara bulanan dapat dilihat pada Gambar 2.13. 
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Gambar 2.13 Tampilan Timeline Portofolio tentang Omset Bulanan 

6. Langkah berikutnya adalah upload foto bukti produktivitas dengan centang opsi 
[Upload Foto]. Setelah itu unggah file foto dengan klik [Pilih File], kemudian tekan 
tombol [Posting] setelah menentukan foto yang diunggah. 

UMKM yang omsetnya meningkat juga akan mendapat poin. Jumlah poin yang 
didapat akan bergantung pada presentase peningkatan omset. Tampilan poin yang 
didapat UMKM saat omsetnya meningkat dapat dilihat pada Gambar 2.14. 

 

Gambar 2.14 Tampilan Poin Omset 

2.4.3 SUMBER DAYA MANUSIA 
Kategori sumber daya manusia (SDM) memuat form masukan pelatihan dan 

pendidikan. UMKM dapat memlih untuk menambahkan timeline portofolio mengenai 
pendidikan ataupun pelatihan.  

UMKM dapat menambahkan timeline portofolio mengenai pelatihan apa yang 
telah dilakukan UMKM tersebut dalam rangka meningkatkan kinerja UMKM mereka. 
Sedangkan untuk pendidikan, dapat lebih spesifik kepada karyawan yang mana serta  jenis 
pendidikan yang dilakukannya. Tiap kategori akan mendapatkan poin yang berbeda. 
Tampilan timeline portofolio kategori sumber daya manusia dapat dilihat pada Gambar 
2.15. Untuk posting portofolio SDM, UMKM dapat melakukan dengan cara: 

1. Memilih tab [SDM], kemudian isikan tentang pelatihan yang diikuti pada isian 
[Pelatihan Keseluruhan UMKM]. 

2. Setelah itu dapat mengisi pendidikan karyawan pada isian [Pendidikan Karyawan]. 
Pilih karyawan yang akan diperbarui datanya pada opsi [Pilih Karyawan] setelah itu 
isikan jenis pendidikan pada isian [Jenis Pendidikan]. 

3. Langkah berikutnya adalah upload foto bukti hasil pendidikan yang telah diikuti 
dengan centang opsi [Upload Foto]. Setelah itu unggah file foto dengan klik [Pilih File], 
kemudian tekan tombol [Posting] setelah menentukan foto yang diunggah.  
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Gambar 2.15 Tampilan Timeline Portofolio Kategori Sumber Daya Manusia 

UMKM yang memilih untuk menambahkan pelatihan pada timeline portofolio, 
dapat mengisi jenis pelatihan yang dilakukan pada kolom masukkan pelatihan. Tampilan 
timeline portofolio tentang pelatihan dapat dilihat pada Gambar 2.16. 

 

Gambar 2.16 Tampilan Timeline Portofolio tentang Pelatihan. 

Setelah menambahkan timeline portofolio tentang pelatihan, maka UMKM juga 
akan mendapatkan poin. Tampilan poin yang didapat UMKM setelah menambahkan 
timeline portofolio tenang pelatihan dapat dilihat pada Gambar 2.17. 

 

Gambar 2.17 Tampilan Poin Pelatihan 

Sedangkan UMKM yang mempublikasikan pendidikan yang dilakukan tiap 
karyawannya dapat memasukkan pada kolom masukkan pendidikan karyawan. Tampilan  
timeline portofolio tentang publikasi pendidikan karyawan dapat dilihat pada Gambar 
2.18. 

halaman 10 
 



 

 

Gambar 2.18 Tampilan Timeline Portofolio tentang pendidikan karyawan 

Selain itu UMKM juga akan mendapatkan poin atas penambahan timeline 
portofolio mengenai pendidikan karyawannya. Tampilan poin yang didapat UMKM 
setelah menambahkan timeline portofolio tentang pendidikan karyawannya dapat dilihat 
pada Gambar 2.19. 

 

Gambar 2.19 Tampilan Poin Pendidikan Karyawan. 

2.4.4 TEKNOLOGI 
Pada timeline portofolio kategori teknologi, UMKM dapat menambahkan 

timeline portofolio mengenai teknologi apa yang baru ataupun yang telah mereka 
gunakan. Teknologi yang dimaksukdan adalah seperti penggunaan aplikasi mobile untuk 
penjualan, aplikasi website untuk pemasaran serta marketplace. Tiap ada teknologi baru 
UMKM akan mendapatkan poin. Tampilan timeline portofolio kategori teknologi dapat 
dilihat pada Gambar 2.20. Untuk posting portofolio teknologi UMKM dapat melakukan 
dengan cara: 

1. Memilih tab [Teknologi], kemudian pilih jenis teknologi: aplikasi mobile, website, atau 
marketplace. 

 

Gambar 2.20 Tampilan Timeline Portofolio Kategori Teknologi 
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1. Langkah selanjutnya, UMKM dapat upload foto teknologi yang baru digunakan. 
Upload foto diawali dengan memberi tanda centang pada opsi [Upload Foto]. 

2. Setelah itu pilih file yang akan ditampilkan, setelah selesai tekan tombol [Posting]. 

Teknologi UMKM terbaru yang telah ditambahkan akan tampil pada timeline 
porotoflio UMKM tersebut. Tampilan  timeline porotoflio mengenai teknologi dapat 
dilihat pada Gambar 2.21. 

 

Gambar 2.21 Tampilan Timeline Portofolio tentang Teknologi 

UMKM yang telah menambahkan teknologi terbarunya pada timeline portofolio 
juga akan mendapatkan hadiah berupa poin. Tampilan poin yang didapat UMKM dari 
penambahan teknologi terbaru dapat dilihat pada Gambar 2.22. 

 

Gambar 2.22 Tampilan Poin Teknologi 

 

2.5 MENGELOLA KEBUTUHAN BAHAN BAKU 

Terkait kebutuhan bahan baku, aplikasi ini dapat mencarikan kebutuhan 
bahan baku secara cepat dan tepat. Aplikasi ini menggunakan metode Text Mining 
untuk Crowdsourcing yang dapat memberikan rekomendasi supplier yang dibutuhkan 
UMKM.   

2.5.1 MENGISI TIMELINE PORTOFOLIO 
UMKM dapat memasukkan status berupa kegiatan apa yang sedang terjadi, 

kekurangan apa yang dibutuhkan dan sebagainya.  Isian penawaran atau kebutuhan dapat 
diisikan melalui Timeline Portofolio seperti pada Gambar 2.23. 

 

Gambar 2.23 Isian Timeline Portofolio 
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Setelah memasukan timeline portfolio, masukan akan di analisa menggunakan 
metode yang ada pada sistem sehingga akan menghasilkan keluaran apakah UMKM 
membutuhkan bahan baku, kelebihan bahan baku atau tidak. Apabila hasil dari 
penelusuran sistem menyatakan UMKM membutuhkan bahan baku, maka aplikasi akan 
menampilkan pemberitahuan kepada UMKM seperti yang tampak pada Gambar 2.24. 

 

Gambar 2.24 Informasi hasil 

Apabila membutuhkan bahan baku, aplikasi akan mencarikan bahan baku yang 
dibutuhkan dan menampilkan rekomendasi bahan baku. Aplikasi akan menampilkannya 
3 rekomendasi berdasarkan harga, rating dan stok terbaik, seperti pada Gambar 2.25. 

 

Gambar 2.25 Tampilan Rekomendasi 

Namun apabila sistem tidak menemukan ahli yang cocok terhadap kebutuhan 
UMKM tersebut, maka sistem akan menampilkan tampilan seperti pada Gambar 2.26. 

 

Gambar 2.26 Informasi bahan baku tidak ditemukan 
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2.5.2 KATALOG BAHAN BAKU 
Selain itu UMKM juga dapat mencari bahan baku dari tampilan utama. UMKM 

dapat memilih menu shop pada menu navigasi maka sistem akan langsung 
menampilkan halaman katalog bahan baku seperti pada Gambar 2.27. 

 

Gambar 2.27 Tampilan katalog bahan baku 

Apabila UMKM menekan tombol detail pada salah satu bahan baku di 
halaman katalog maka sistem akan langsung menampilkan halaman detail bahan baku 
tersebut mulai dari deskripsi bahan baku, review bahan baku, UMKM yang menjual 
bahan baku tersebut hingga bahan baku lain yang dijual oleh UMKM tersebut. Seperti 
pada Gambar 2.28. 
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Gambar 2.28 Tampilan detil bahan baku 

Apabila UMKM menekan tombol buy pada bahan baku di halaman katalog 
maupun tombol add to cart maka sistem akan memasukan bahan baku tersebut 
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kedalam keranjang yang bisa dilihat pada icon navigasi keranjang seperti pada Gambar 
2.29. 

 

Gambar 2.29 Menu navigasi keranjang 

2.5.3 KERANJANG 
Halaman Keranjang digunakan untuk mengelola pembelian yang sudah dipilih. 

Apabila menu [View Cart] pada Gambar 2.29 dipilih maka sistem akan mengarahkan 
UMKM ke halaman keranjang, dimana pada halaman ini terdapat fitur menghapus 
bahan baku dari keranjang, mengubah jumlah bahan baku yang ingin dibeli dan 
menampilkan harga total pembelanjaan bahan baku UMKM tersebut. Seperti yang 
digambarkan pada Gambar 2.30. 

 

Gambar 2.30 Tampilan halaman keranjang 

Pada halaman keranjang ini juga terdapat tombol continue shopping yang 
berfungsi untuk mengarahkan UMKM kembali ke halaman katalog untuk melakukan 
penambahan bahan baku yang ingin dibeli. Sedangkan pada tombol checkout 
berfungsi untuk memproses pembelian bahan baku yang dilakukan oleh UMKM 
tersebut. 

2.5.4 TRANSAKSI 
Pada halaman Transaksi UMKM dapat melihat history transaksi yang dilakukan 

baik transaksi pembelian maupun transaksi penjualan. Pada Gambar 2.31 
menggambarkan tampilan dari halaman transaksi pembelian yang berisi id pembelian, 
tanggal pembelian, total pembelian dan status pembelian. 
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Gambar 2.31 Tampilan halaman Transaksi 

Pada Gambar 2.31 terdapat tabel transaksi pembelian dimana terdapat fitur 
untuk melihat detail pembelian dengan memilih menu [Detail Pembelian]. Untuk tampilan 
dari detail penjualan dapat dilihat pada Gambar 2.32. 

 

Gambar 2.32 Tampilan halaman detil pembelian 

Sedangkan pada Gambar 2.33 menggambarkan tampilan dari halaman 
transaksi penjualan. Pada halaman ini terdapat isi yang kurang lebih sama dengan 
halaman penmbelian hanya saja pada halaman ini terdapat tabel untuk mengelola 
bahan baku yang dijual oleh UMKM. 
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Gambar 2.33 Tampilan halaman transaksi penjualan 

Pada Gambar 2.33 terdapat tabel transaksi penjualan dimana terdapat fitur 
untuk melihat detail penjualan dengan memilih [Detail Penjualan]. Untuk tampilan 
dari detail penjualan dapat dilihat pada Gambar 2.34 berikut. 

 

Gambar 2.34 Tampilan detil penjualan 

 

Halaman kelola bahan baku pada Gambar 2.35 terdapat 3 fitur yaitu tambah 
bahan baku dengan memilih tombol [+Tambah Bahan Baku Baru], mengubah bahan 
baku dengan memilih tombol edit dan menghapus bahan baku dengan memilih 
tombol delete. Untuk tampilan dari setiap fitur tersebut ada pada Gambar 2.36 dan 
Gambar 2.37. 
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Gambar 2.35 Tampilan halaman mengelola bahan baku 

 

Gambar 2.36 Tampilan halaman mengisi bahan baku 

 

Gambar 2.37 Tampilan halaman untuk mengubah bahan baku 
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2.5.5 REVIEW BAHAN BAKU 
Pada halaman Review Bahan Baku UMKM dapat memberikan 

feedback/review terhadap bahan baku yang telah dibelinya yang nantinya dapat 
menjadi bahan pertimbangan UMKM lain dalam membeli bahan baku tersebut. Pada 
Gambar 2.38 menggambarkan tampilan dari halaman review bahan baku. 

 

Gambar 2.38 Tampilan halaman memberi feedback 

3 AKSES PENGELOLA 
Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur pengelolaan untuk pengelola (Admin), yang 

berisi tentang pengelolaan bag of word, kategori, dan validasi pembayaran. Pengguna 
harus memiliki level [Administrator] untuk akses fitur pengelolaan. Beberapa langkah 
untuk menggunakan fitur pengelolaan pengguna masuk ke halaman admin. 

1. Masuk ke halaman admin, kemudian memasukkan alamat email dan password, 
kemudian tekan tombol Sign-In, seperti tampak pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Halaman login admin 

2. Setelah itu akan muncul halaman admin. Sebagai default tampilan, akan muncul 
halaman pengelolaan bag of word. Menu admin ada di samping kiri halaman, seperti 
tampak Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Menu admin 

3.1 MELIHAT PENGGUNA AKTIF 

Fitur pertama dari sistem admin adalah melihat pengguna aktif. Admin dapat 
melihat UMKM yang telah terdaftar pada aplikasi ini. Tampilan halaman pengguna aktif 
dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Halaman pengguna aktif 

Pada Halaman pengguna aktif tersebut terdapat tombol detail yang akan 
menampilkan portofolio kinerja tiap UMKM. Portofolio kinerja tersebut merupakan hasil 
dari penilaian berdasarkan indikator tolak ukur yant telah disepakati oleh product owner 
usahanesia. Tampilan portofolio kinerja tiap UMKM dapat dilihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Tampilan kinerja tiap UMKM 

3.2 MENGELOLA BAG OF WORD 

Selain dapat melakukan pengecekan pengguna aktif, admin memiliki fitur lainnya 
yaitu menambahkan bag of word. Kegunaan dari pengelolaan bag of word ini adalah untuk 
memperkaya kamus pada sistem guna menunjang kebutuhan pada saat melakukan 
proses text mining pada aplikasi. Bag of word digunakan sebagai kamus pembanding pada 
saat proses text mining status timeline portofolio. 

Untuk memasuki fitur ini, pengguna dapat memilih menu bag of word pada menu 
navigasi di aplikasi. Dengan demikian sistem akan menunjukan kata – kata yang dijadikan 
kamus pada aplikasi ini seperti yang tampak pada Gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Halaman pengelolaan bag of word 
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3.3 MENGELOLA KEAHLIAN 

Pada fitur selanjutnya yaitu menambah keahlian. Untuk memasuki fitur ini, 
terdapat menu keahlian pada sebelah kiri layar. Data keahlian ini digunakan untuk data 
utama keahlian yang dimiliki oleh UMKM. Setelah memilih menu keahlian pada sebelah 
kiri, maka akan muncul halaman keahlian seperti yang tampak pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Halaman mengelola data keahlian 

Untuk menambahkan data keahlian, pengguna dapat mengklik tombol [Add 
New Keahlian]. Kemudian akan mucul sebuah form untuk menuliskan data keahlian 
baru seperti yang tampak pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Isian keahlian 

3.4 MENGELOLA KATEGORI 

Pada fitur selanjutnya yaitu mengelola data kategori. Untuk memasuki fitur ini, 
terdapat menu kategori pada sebelah kiri halaman. Data kategori ini digunakan untuk data 
utama kategori yang akan digunakan oleh UMKM pada saat menambahkan bahan baku 
yang ingin dijual. Setelah memilih menu kategori pada sebelah kiri, maka akan muncul 
halaman kategori seperti yang tampak pada Gambar 3.8. 
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Gambar 3.8 Halaman mengelola kategori 

3.5 VALIDASI PEMBAYARAN 

Fitur selanjutnya adalah melakukan validasi pembayaran. Untuk menggunakan 
fitur ini, terdapat menu kategori pada sebelah kiri halaman. Data validasi pembayaran ini 
digunakan agar UMKM dapat melanjutkan proses pembelian. Setelah memilih menu 
validasi pembayaran pada sebelah kiri, maka akan muncul halaman kategori validasi 
pembayaran yang tampak pada gambar Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9 Halaman validasi pembayaran 
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