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ABSTRAK 

 

Pemasaran merupakan salah satu proses bisnis yang ada pada setiap 

perusahaan yang berskala kecil sampai besar. E-marketing merupakan salah satu 

bentuk strategi pemasaran yang banyak digunakan oleh pelaku usaha. Pandemi 

Covid-19 menjadi salah satu musuh terbesar pelaku usaha, salah satunya sektor 

terkecil yaitu UMKM. Tercatat 163.713 UMKM terdampak oleh pandemi covid-19 

pada tahun 2020 menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Republik Indonesia. Hal tersebut juga berdampak terhadap UMKM Thrift.pride 

yang bergerak di bidang penjualan pakaian bekas atau thrift. Salah satu strategi 

yang mampu diterapkan oleh pelaku usaha agar bisa beradaptasi adalah dengan 

menerapkan sistem E-Marketing, namun konsep E-Marketing pada saat ini 

merupakan hal yang tradisional, oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan dan 

penambahan dalam implementasi konsep E-Marketing. Salah satunya yaitu dengan 

menambahkan fitur gamification. Peran gamification dalam menarik perhatian 

pelanggan dalam melakukan proses transaksi sangat penting, karena terdapat 8 

elemen yang bisa memberikan stimulus bermain kepada pelanggan saat 

bertransaksi, elemen yang dimaksud adalah  point, level, icon, event, challenge & 

quest, promotion, reward and leaderboard. Elemen-elemen tersebut digunakan 

untuk menarik daya pelanggan dalam melakukan proses transaksi. Dari 8 elemen 

tersebut, terbukti 4 elemen yaitu point, badges, challenges, dan reward yang 

mampu memberikan daya tarik bagi pelanggan di UMKM Thrift.pride untuk 

melakukan proses transaksi. Melalui uji pengguna User Experience Questionnaire 

(UEQ) sistem pemasaran UMKM Thrift.pride memiliki daya tarik, kejelasan, 

efisiensi, stimulasi, dan kebaruan atas rata-rata, sedangkan untuk ketepatan bawah 

rata-rata, dengan besaran nilai 1.17 untuk daya tarik, 1.11 untuk kejelasan, 0.95 

untuk efisiensi, 0.88 untuk ketepatan, 1.2 untuk stimulasi, dan 1.16 untuk kebaruan. 

Berdasarkan hasil uji pengguna tersebut, dapat disimpulkan bahwa penambahan 

gamification pada sistem pemasaran tersebut terbukti mampu memberikan stimulus 

kepada pelanggan untuk berbelanja di Thrift.pride.  

 
Kata Kunci: Gamification, UMKM, Sistem Pemasaran, Thrift, dan E-Marketing.
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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pemasaran merupakan salah satu proses bisnis yang ada pada setiap 

perusahaan yang berskala kecil sampai besar. Salah satu dari strategi pemasaran 

adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk media pemasaran, strategi 

ini biasa dikenal sebagai E-Marketing. Menurut Susanti N. (2018) E-Marketing 

merupakan salah satu konsep pemasaran tradisional yang memanfaatkan kemajuan 

teknologi sebagai sarana pemasarannya sehinga jangkauan pasarnya bisa lebih luas 

karena E-Marketing memanfaatkan media online sebagai media pemasaran produk. 

Selain jangkaun pasar yang lebih luas dengan sistem pemasaran digital atau E-

Marketing pelanggan lebih mudah untuk mendapatkan informasi, sehingga 

hubungan antara pelanggan dan penjual lebih efektif dan efisien. Pemanfaatan E-

Marketing dapat berguna di era pandemi Covid-19. 

Menurut Dwijayanti & Pramesti (2020) pandemi Covid-19 sangat 

berdamapak pada semua lini proses bisnis di seluruh Indonesia, baik dari 

perusahaan berskala kecil hingga besar, hal ini mengakibatkan perusahaan sulit 

untuk beradaptasi di situasi seperti saat ini. Pemanfaatan kemajuan teknologi 

melalui bagian dari teknologi informasi yaitu E-marketing, merupakan salah satu 

cara atau solusi yang dapat dilakukan agar dapat beradaptasi pada situasi pandemi 

Covid-19 (Wijaya et al., 2021). Tentu cara ini merupakan hal yang sudah dilakukan 

oleh pelaku usaha sejak lama untuk pemasaran digital layanan atau produk yang 

ditawarkan, namun cara ini merupakan salah satu solusi yang tepat untuk 

beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada setiap lini 

pelaku usaha di Indonesia, terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang 

memiliki jangkaun pasar yang terbatas. 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha, mikro, kecil, 

dan menengah, mendefinisikan UMKM adalah sebuah usaha miliki perseorangan 

yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka 

membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang 

berkeadilan. UMKM merupakan salah satu bentuk usaha yang menjadi tempat 

untuk pelaku usaha menggantungkan perekonomiannya (Marfuah et al., 2021). 
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Menurut Amijaya, dkk (2020) UMKM merupakan bentuk usaha yang memiliki 

peran penting dan besar untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berdasarkan 

data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik 

Indonesia pada tahun 2020, sektor UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 

adalah sebesar 163.713 (Rosita, 2020). Oleh karena pemilihan strategi pemasaran 

yang tepat merupakan hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha UMKM di 

Indonesia agar bisa bertahan serta beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19. 

Hal ini juga merupakan langkah yang harus dilakukan oleh UMKM Thrift.Pride. 

Thrift.pride merupakan UMKM yang bergerak dalam penjualan pakaian 

bekas atau yang familiar disebut dengan thrifting. Thrifting merupakan sebuah 

aktivitas bisnis yang menjual kembali barang bekas dengan harga yang lebih tinggi 

untuk mendapatkan keuntungan (Ma & Riggio, 2021). Berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara yang sudah dilakukan, dapat disampaikan bahwa Thrift.pride 

merupakan thrift shop yang menjual baju bekas khusus wanita. Menurut pengakuan 

salah satu pemilik dari Thrift.pride yaitu Ridhia Melliyani Noor, saat ini pemasaran 

Thrift.pride sudah memanfatkan E-Marketing untuk strategi pemasarannya, yaitu 

melalui media sosial Instagram dan WhatsApp. Alur proses bisnis pada pembelian 

pelanggan di Thrift.pride saat ini adalah, dengan mengirimkan format order yang 

sudah ditentukan melalui Direct Message Instagram dan WhatsApp, pelanggan 

dengan waktu pengiriman pesan dan pembayaran tercepatlah yang dapat melakukan 

pembelian atau proses transaksi sampai barang di kirim ke rumah, artinya saat ini 

Thrift.pride melakukan sistem first pay, first get untuk proses transaksinya. 

Menurut pengakuan dari Ridhia Melliyani Noor, terkadang admin merasa 

kebingungan dan kesusahan dalam melayani permintaan pelanggan karena 

terkadang permintaan dari pelanggan datang secara bersamaan dan tidak adanya 

sistem pemesanan yang secara terstruktur membuat proses pemesanan menjadi 

tidak efektif dan efisien. Selain transaksi pembelian, menurut Ridhia Melliyani 

Noor proses bisnis dalam memasarkan produk Thrift.pride juga terdampak oleh 

pandemi Covid-19, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pelanggan lebih 

tertarik membeli produk ketika terdapat sistem diskon. Penerapan sistem diskon 

yang terus menurus dan tidak terkontrol dapat menambah biaya operasional terus 

meningkat serta pendapatan yang didapatkan kurang maksimal.    Sehingga jumlah 



3 
 

 
 

penjualan saat terdapat sistem diskon dan tidak, terpaut cukup jauh. Berdasarkan 

hasil dari observasi dapat disampaikan bahwa terdapat perbedaan jumlah penjualan 

dari setiap bulannya berdasarkan sistem diskon yang diterapkan, serta  belum 

adanya sebuah sistem pemasaran yang menarik dan terstruktur membuat pelanggan 

kurang interaktif dan tertarik dalam membeli produk Thrift.pride, sehingga 

jangkauan pasarnya terbatas di area Surabaya dan Sidoaro saja. 

Gamification merupakan sebuah fitur atau elemen yang terdapat pada suatu 

permainan yang kemudian diimplementasikan ke dalam sebuah sistem yang bukan 

permainan atau game (Ningsih, 2021). Oleh karena itu, penerapan fitur gamification 

collecting point, badges, challenge, dan reward pada rancang bangun sistem 

pemasaran di UMKM Thrift.pride, merupakan salah satu solusi yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan penjualan produk Thrift.pride dengan pemanfaatan 

elemen gamification collecting point, badges, challenge dan reward untuk menarik 

perhatian pelanggan dalam membeli produk Thrift.pride. Menurut Rinjeni, dkk 

(2020) dalam penerapan gamification terdapat enam elemen utama, yaitu points, 

leaderboards, badges, challenge, quest, dan on boarding. Dalam bidang pemasaran 

gamification berperan untuk menciptakan pengalaman belanja yang menyenangkan 

untuk calon pembeli, sehingga dapat meningkatkan penjualan suatu produk (Pita, 

Mariana; Costa, 2020). 

Pada implementasi gamification di rancang bangun sistem pemasaran pada 

UMKM Thrift.pride, elemen yang digunakan adalah collecting point, badges, 

challenge, dan reward. Elemen points digunakan untuk menarik perhatian 

pelanggan dalam melakukan pembelian, semakin sering pelanggan membeli barang 

dan memenangkan sebuah mini games atau challenge yang dibuat oleh admin 

Thrift.pride pada sistem, maka point akan bertambah serta bisa di tukarkan berupa 

reward melalui penawaran yang ditawarkan berdasarkan jumlah poin yang 

didaptkan untuk membeli barang di Thrift.pride dengan berupa potongan harga. 

Sedangkan elemen badges digunakan untuk menandai pelanggan dari total point 

yang dikumpulkan dan jumlah transaksi pembelian yang pernah dilakukan, badges 

terdiri dari empat level, yaitu classic, super, master, dan legend. Pada setiap badges 

yang ada terdapat penawaran yang berbeda-beda, sesuai dengan badges dari 

masing-masing pelanggan. Dari empat elemen gamification tersebut dapat 
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digunakan Thrift.pride untuk menarik perhatian pelanggan dalam melakukan 

proses transaksi pembelian melalui sistem pemasaran     yang dibangun. 

Pada implementasi pembangunan sistem menggunakan metode 

pengembangan aplikasi Extreme Programming (XP). XP merupakan metode 

pengembangan aplikasi yang sederhana dan memiliki tujuan untuk membentuk 

sebuah tim dari skala terkecil hingga yang terbesar agar dapat mengatasi 

persyaratan yang tidak jelas dan perubahan persyaratan yang mendadak jika ada, 

serta XP merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang paling banyak 

diminati (Supriyatna, 2018). Untuk melakukan penyempuranaan aplikasi atau 

sistem yang dibangun diperlukan tahap pengujian sistem dan pengujian pengguna. 

Untuk pengujian sistem peneliti menggunakan Blackbox Testing. Menurut Jaya 

(2018) black-box testing merupakan salah satu teknik pengujian aplikasi yang 

berfokus terhadap spesifikasi fungsional dan bekerja dengan mengabaikan struktur 

control, sehingga fokusnya beralih pada informasi domain. Sedangkan untuk 

pengujian pengguna menggunakan User Experience Questionnaire (UEQ). 

Menurut Susilo, dkk. (2018) UEQ merupakan alat kuisoner yang cocok untuk 

pengujian User Experience (UX), karena UEQ merupakan alat pengujian UX yang 

sederhana, mudah dan efisien untuk melakukan pengukuran pengalaman pengguna 

dalam menjalankan aplikasi. Dengan adanya pengujian yang dilakukan akan dapat 

membantu pada tahap penyempurnaan aplikasi. Dari uji pengguna tersebut akan 

menghasilkan nilai efisiensi metode gamification yang diterapkan pada rancang 

bangun aplikasi.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat disampaikan bahwa 

rumusan masalah terdapat 2 rumusan masalah dari proposal Tugas Akhir (TA) ini, 

antara lain:  

1. Bagaimana penerapan gamification collecting point, badges, challenges, dan 

reward  pada rancang bangun sistem pemasaran di UMKM Thrift.Pride ? 

2. Berapa tingkat efisiensi metode pada aplikasi yang dibangun terhadap proses 

transaksi penjualan ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disampaikan bahwa 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Elemen gamification yang tidak digunakan dalam penelitian ini adalah 

progress bar, dan levels.  

 Pada sistem yang dibangun meliputi beberapa fitur, antara lain: 

a. Admin 

i. Pencatatan barang 

ii. Pencatatan pelanggan 

iii. Pencatatan pemesanan pelanggan 

iv. Laporan keuangan (laba kotor) 

v. Transaksi gamification (mini games dan tawaran tukar points) 

b. Pelanggan 

i. Login dan Registration  

ii. Collecting points 

iii. Transaksi pemesanan 

 Pada sistem yang dibangun tidak meliputi beberapa fitur, antara lain: 

a. Fitur payment gateway 

b. Fitur pengiriman 

c. Fitur direct message 

d. Fitur pengembalian barang 

e. Tracking barang 

 Pada uji pengguna aplikasi, responden yang disasar adalah admin dan 

pelanggan UMKM Thrift.pride. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat 

disampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah website 

pemasaran untuk UMKM Thrift.pride dengan menerapkan metode pendekatan 

gamification collecting point, badges, challenges, dan reward sebagai sarana 

penjualan produk Thrift.pride. 

1.5 Manfaat 

Berikut adalah beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain: 

 Menarik perhatian pelanggan untuk membeli barang Thrift.pride, melalui 

sistem yang dibangun dengan pendekatan gamification. 

 Memudahkan pelanggan dalam memesan barang dengan sistem yang 

terstruktur. 

 Memudahkan admin Thrift.pride dalam mengelola pencatatan barang dan 

transaksi pemesanan pelanggan. 

 Meminimalisir kebingungan admin dalam memproses trannsaksi pemesanan 

pelanggan. 

 Memudahkan admin dalam melihat laporan keuangan.
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2 BAB II 

LANDASAN TEORI 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat alur ilmiah yang digunakan 

sebagai dasar teori atau rujukan dalam implementasi metode pendekatan 

gamification pada rancang bangun sistem pemasaran di UMKM Thrift.pride. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini terdapat beberapa pemahaman teori, antara lain: 

1. Penelitian terdahulu 

2. Gamification 

3. UMKM 

4. Thrifting 

5. User Experience Questionnaire (UEQ) 

6. Black Box Testing 

7. Extreme Programming (XP). 

Dalam metode pengembangan sistem yang akan dibangun, penelitian ini 

menggunakan metode pengembangan Extreme Programming dengan beberapa 

tahapan yaitu, planning, design, coding, testing, dan software increment. Untuk 

kerangka kerja penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1. Dalam melakukan 

penelitian, penulis juga melakukan penelitian terhadap penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan gamification. 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam melakukan penelitian penulis juga melakukan perbandingan dengan 

dua penelitian terdahulu yang menggunakan metode pendekatan gamification. 

Peneltian yang dimaksud antara lain : 

1. Penelitian pertama dengan judul “Penerapan Gamification Online Marketing 

Hasil Panen Komunitas Petani Sayur dan Buah Organik Di Desa 

Penanggungan Kabupaten Mojokerto”, penelitian ini dilakukan oleh Endra 

Rahmawati (2020). Penelitian ini menghasilkan beberapa hasil dalam 

penerapan metode pendekatan gamification, hasil yang dimaksud antara lain: 
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a. Sistem yang dibangun terbukti dapat menjadi sarana komunikasi 

penggunanya, yaitu petani, tengkulak dan petugas toko dalam 

melakukan transaksi pembelian. 

b. Sistem yang dibangun dapat mengkomunikasin jasil panen yang siap 

jual kepada tengklak untuk penyamaan pendapatan warga desa. 

c. Gamification yang diterapkan pada sistem aplikasi dapat dijadikan 

sebagai saran motivasi pelanggan untuk melakukan proses transaksi 

jual beli. 

2. Penelitian kedua dengan judul “Implementasi Gamification Pada Aplikasi 

Marketplace Penjualan Olahan Biji Kopi Berbasis Website”, penelitian ini 

dilakukan oleh Tri Puspa Rinjeni, dkk (2020).  Penelitian ini menghasilkan 

beberapa hasil dalam penerapan metode pendekatan gamification, hasil yang 

dimaksud antara lain: 

a. Tingkat keberhasilan implementasi gamification pada marketplace 

penjualan olahan biji kopi mencapai 87.37%. 

b. Sistem aplikasi yang dibangun memiliki tingkat kegunaan 

marketplace  mencapai 88.37%. 

Dalam melakukan pengembangan dan juga penyelarasan object penelitian, 

maka terdapat beberapa perbedaan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya. 

Perbedaan yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 2.1. Penelitan pertama 

merupakan penelitian yang dilakukan oleh Endra Rahmawati, sedangkan penelitian 

kedua yang dilakukan oleh Tri Puspa Rinjeni. 
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Tabel 2.1. Perbedaan bahasan penelitian. 
Penelitian Penelitihan Sebelumnya Penelitian Saat Ini 

Penelitian 
pertama. 

a. Melibatkan 3 pengguna 
utama aplikasi, yaitu 
petani, tengkulak, dan 
petugas toko. 

b. Tidak terdapat fitur 
laporan keuangan atau 
laba. 

c. Elemen gamification yang 
digunakan adalah point, 
level, icon, event, 
challenge & quest, 
promotion, reward and 
leaderboard. 

a. Melibatkan 2 pengguna 
utama aplikasi, yaitu 
admin dan pelanggan. 

b. Terdapat fitur laporan 
keuangan dan laba 
kotor. 

c. Elemen gamification 
yang digunakan adalah 
point, badges, 
challenge, dan reward.  

Penelitian 
Kedua. 

a. Uji pengguna 
menggunakan kuesioner. 

b. Perancangan sistem 
menggunakan model 
Prototype. 

a. Uji pengguna 
menggunakan metode 
UEQ. 

b. Perancangan sistem 
menggunakan metode 
XP. 

 

2.2 UMKM 

UMKM merupakan salah satu bentuk wadah berwirausaha yang digunakan 

oleh perseorangan sebagai wadah untuk melaksanakan aktivitas ekonomi tanpa 

memerlukan syarat pendidikan tertentu, artinya UMKM dapat diciptakan oleh 

semua orang yang memiliki karya atau barang yang terdapat nilai jualnya (Marfuah 

et al., 2021). 

Thrift.pride merupakan UMKM yang bergerak dalam penjualan barang bekas 

yang biasa disebut sebagai thrift, Thrift.pride berdiri sejak tanggal 20 Desember 

2020. Produk yang ditawarkan oleh Thrift.pride berfokus kepada baju perempuan 

seperti crewneck, knitwear, hoodie, cardigan, dan sweater. Thrift.pride memiliki 

pembeda dengan kompetitornya yaitu dalam segi packaging dan finishing product. 

Packaging pada Thrift.pride dikemas menggunakan polymer dengan tambahan 

bonus seperti masker wajah, sticker, thanks card, dan gelang, sedangkan untuk 

finishing product-nya Thrift.pride melakukan finishing dengan mencuci, setrika, 

serta di sterilisasi, sehingga produk yang sampai pada pelanggan sudah dalam 

keadaan rapih, wangi, dan terbebas dari bakteri yang menempel pada pakaian 

bekas. 
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2.3 Thrifting 

Thrifting merupakan salah satu bentuk usaha untuk menjual kembali barang 

bekas yang masih memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga bisa mendapatkan 

barang yang murah kemudian bisa dijual dengan nilai yang lebih tinggi (Ma & 

Riggio, 2021). Menurut Punia (2012) thrifting merupakan salah satu alternatif 

untuk masyarakat untuk menunjang kebutuhan berpakaian yang bermerek dengan 

harga yang lebih murah di thrift shop. 

Thrift.pride merupakan salah satu thrift shop yang memiliki segmentasi 

pelanggan perempuan dengan rata-rata usia remaja 17 – 25 tahun. Saat ini 

Thrift.pride belum mempunyai store fisik dan hanya menawarkan produknya 

melalui Instagram, rata – rata produk yang dijual oleh Thrift.pride adalah sebesar 

Rp. 85.000 dan harga yang ditetapkan cukup terjangkau oleh segmentasi yang 

ditetapkan oleh Thrift.pride. 

 

2.4 User Experience Questionnaire (UEQ) 

UEQ adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk pengujian 

pengalaman pengguna dalam menjalankan suatu aplikasi. Uji pengguna dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem aplikasi yang dibuat dapat 

memenuhi kebutuhan dari pengguna akhir aplikasi tersebut. Tujuan dilakukannya 

UEQ adalah untuk melakukan penilaian secara cepat oleh pengguna akhir untuk 

mencakup kesan pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi yang lebih 

komprehensif (Schrepp et al., 2017). Uji pengguna dengan metode UEQ juga 

memiliki tujuan untuk respon positif dan negatif dari pengguna utama aplikasi, agar 

aplikasi yang dibuat dapat dikembangkan oleh pengembang aplikasi sesuai 

kebutuhan utama dari pengguna akhir aplikasi tersebut. 

Dalam pengujiannya UEQ memiliki 6 nilai aspek utama yaitu daya tarik, 

kejelasan, efisiensi, ketepatan, stimulasi dan kebaruan. UEQ memiliki 26 

komponen pertanyaan yang paten atau tidak dapat dirubah dalam proses 

penyebaran questionnaire. 
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2.5 Black Box Testing 

Blac Box Testing atau uji aplikasi harus dilakukan dalam perancangan sebuah 

sistem aplikasi sebagai tolak ukur dari berjalannya fungsional aplikasi yang dibuat. 

Menurut Jaya (2018) black-box testing adalah sebuah teknik untuk menguji 

fungsional aplikasi, dimana cara bekerjanya dengan mengabaikan struktur control, 

agar dapat berfokus pada informasi utama tentang fungsional aplikasi atau 

informasi domain. Pada black-box testing diperlukan user pengguna yang tidak 

paham terkait struktur aplikasi, dengan tujuan agar dapat menghasilkan pengujian 

fungsi aplikasi yang maksimal dan tentunya memerlukan input dari pengguna dan 

output yang dihasilkan dari aplikasi (Luthfi, 2017). 

Menurut Jaya (2018),  dalam melakukan pengujian black box testing, metode 

ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan dalam melakukan uji coba, 

kelebihan dan kekurangan yang dimaksud adalah: 

1. Kelebihan 

a. Pengguna yang melakukan uji coba fungsional aplikasi tidak perlu 

paham tentang bahas pemrograman yang dipakai. 

b. Sudut pandang yang digunakan dalam proses pengujian adalah sudut 

pandang dari pengguna aplikasi, hal ini dilakukan agar dapat membantu 

untuk menampilkan ketidaksesuaian fitur pada aplikasi dan 

keambigusan pada fitur aplikasi. 

c. Terdapat koneksi antara pembuat aplikasi dan penguji fungsional 

aplikasi, sehingga jika ada hal yang perlu diperbaiki akan memudahkan 

pembuat aplikasi dalam memperbaiki fitur yang tidak sesuai. 

2. Kekurangan 

a. Tidak adanya spesifikasi yang jelas, membuat black box testing menjadi 

sulit dalam penggunaan uji kasusnya. 

b. Setelah melakukan pengujian dan perbaikan. Black box testing juga 

memiliki beberapa kemungkinan untuk diulang kembali pengujiannya. 
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c. Proses pengujian fitur aplikasi hanya melibatkan front end aplikasi saja, 

sehingga back end tidak mengalami pengujian fitur aplikasi. 

Menurut Cholifah, dkk. (2018) tolak ukur dari pengujian dengan metode ini 

adalah untuk mengetahui seberapa akurat fitur aplikasi yang dibangun dapat 

menerima input dan menampilkan output yang sesuai jika terdapat input yang tidak 

diharapkan. 

2.6 ISO/IEC 9126 

Dalam melakukan uji kualitas perangkat lunak yang dibangun guna untuk 

mengetahui tingkat efisiensi metode pada sistem, salah satu model yang dapat 

digunakan adalah dengan menggunakan ISO/IEC 9126. Menurut Nurseha & 

Pradany (2014), ISO/IEC 9126 merupakan sebuah model yang dapat digunakan 

untuk mengevaluasi kinerja perangkat lunak atau sistem yang telah dibangun. 

Model ini dipilih karena standar yang dimiliki mudah untuk diimplementasikan ke 

segala jenis sistem perangkat lunak, karena model ISO/IEC 9126 sudah umum 

digunakan dalam mendefinisikan pengukuran perangkat lunak. 

ISO 9126 memiliki enam ukuran kualitas pada evaluasi perangkat lunak, 

diantaranya yaitu fungsionalitas, kehandalan (reliability), kegunaan (usability), 

efisiensi, portabilitas, dan keterpeliharaan (maintainability) (S, Ni Luh Ayu Kartika 

Yuniastari; Wiyati, 2015).  

 
Gambar 2.1. Siklus pengembangan perangkat lunak pada standar ISO/IEC 9126 

Sumber : ISO/IEC 9126:2001 
 

Pada Gambar di atas, dapat disampaikan bahwa pada setiap bagian dalam 

standar model ini saling berkaitan, sehingga standar ini mampu untuk mengevaluasi 

kinerja perangkat lunak secara umum sesuai dengan enam ukuran kualitas yang ada 

pada ISO/IEC 9126. Menurut Sembiring (2018) standar ISO/IEC 9126 memiliki 
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empat bagian ukuran kualitas perangkat lunak, antara lain, model kualitas (ISO/IEC 

9126-1:2001), ekternal metrik (ISO/IEC TR 9126-2:2003), internal metrik 

(ISO/IEC TR 9126-3:2003), dan kualitas metrik yang digunakan (ISO/IEC TR 

9126-4:2004). Efisiensi perangkat lunak terdapat pada matrik kualitas eksternal dan 

internal, matrik yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2. Matrik karakteristik kualitas eksternal dan internal  

Sumber : ISO/IEC 9126:2001. 
 

Dalam uji kualitas efisiensi perangkat lunak terdapat 3 sub kriteria, yaitu time 

behaviour, resource utilization, and efficiency compliance. Batas nilai dan kriteria 

dalam pengujian tingkat efisiensi perangkat lunak dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Presentase skor ideal (Lailela & Kusumadiarti, 2018) 
No. Jumlah Skor (%) Kriteria 
1. 20.00 – 36.00 Tidak Baik 
2. 36.01 – 52.00 Kurang Baik 
3. 52.01 – 68.00 Cukup 
4. 68.01 – 84.00 Baik 
5. 84.02 – 100 Sangat Baik 

 

Untuk menghasilkan nilai skor yang diinginkan maka diperlukan sebuah 

kuesioner dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kriteria yang ditentukan dan 

menggunakan skala likert untuk mengetahui jawaban respon, nilai dari skala likert 

yang dimaksud antara lain : 

SS : Sangat Setuju (nilai 5) 

S : Setuju (nilai 4) 

KS : Kurang Setuju (nilai 3) 
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TS : Tidak Setuju (nilai 2) 

STS : Sangat Tidak Setuju (nilai 1) 

 Total dari jawaban yang terkumpul kemudian dihitung untuk mengetahui 

perbandingan nilai aktual dengan nilai ideal dengan rumus : 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑎𝑎𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 100% 

Keterangan : 

a. Skor aktual merupakan total jawaban sebenarnya dari seluruh responden. 

b. Skor ideal merupakan total nilai asumsi apabila seluruh responden menjawab 

dengan nilai jawaban tertinggi. 

2.7 Extreme Programming 

Extreme Programming atau XP adalah salah satu metode yang dapat 

digunakan dalam pengembangan aplikasi yang sederhana, karena XP memiliki 

tujuan untuk mengatasi persyaratan yang tidak jelas dan perubahan yang mendadak, 

oleh karena itu XP membentuk tim dari sekala kecil hingga besar untuk 

pengembangannya (Supriyatna, 2018). Sedangkan menurut Akbar dan Agus (2017) 

XP juga merupakan salah satu metode yang efektif dan efisien dalam 

pemgembangan aplikasi, karena XP menawarkan beberapa tahapan yang memanga 

difokuskan pada bagian tertentu, sehingga XP dapat disebut sebagai metode 

pengembangan aplikasi yang bersifat Object Oriented Program (OOP).  

 
Gambar 2.3. Model Extreme Programming (Supriyatna, 2018). 
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Dari Gambar 2.1 dapat disampaikan bahwa, XP memiliki 5 tahapan dalam 

proses pengembangan aplikasi, tahapan yang dimaksud menurut Supriyatna (2018), 

antara lain: 

1. Planning (Perencanan) 

Pada tahap awal dalam pengembangan aplikasi adalah perencanaan, 

perencanaan yang dimaksud adalah proses untuk mengumpulkan kebutuhan 

data aplikasi. Dalam tahap ini dapat melakukan observasi tentang kebutuhan 

sistem, kebutuhan bisnis, permasalahan, agar memiliki arahan atau gambaran 

yang jelas dalam proses pengembanngan aplikasinya nanti. 

 

2. Design (Perancangan) 

Tahapan selanjutnya adalah perancangan. Tahap ini dimulai dengan 

membuat model atau kerangka sistem dengan landasan dari hasil observasi 

yang sudah dilakukan sebelumnya. Permodelan yang dimaksud meliputi, 

pemodelan sistem, data, dan arsitektur aplikasi. 

3. Coding (Pengkodean) 

Tahapan selanjutnya adalah pengkodean, pada tahap ini yang dilakukan 

oleh pengembang aplikasi adalah melakukan implementasi perancangan yang 

sudah dibuat sebelumnya ke bentuk prototype aplikasi dengan bahasa 

pemrograman tertentu. 

4. Testing (Pengujian) 

Tahapan selanjutnya adalah pengujian, pada tahap ini pengembang 

aplikasi dapat melakukan pengujian aplikasi kepada pengguna aplikasi yang 

dituju, agar dapat mendapatkan feeedback dari penguji aplikasi dan feedback 

tersebut dapat menjadi bahan perbaikan pada tahapan selanjutnya untuk 

penyempurnaan aplikasi. 

5. Software Increment (Peningkatan Perangkat Lunak) 

Tahapan yang terakhir adalah peningkatan perangkat lunak, pada tahap ini 

pengembang aplikasi menyempurnakan aplikasi yang dibuat dengan landasan dari 

feedback penguji aplikasi yang sudah didapatkan pada tahap pengujian. 
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2.8 Gamification 

Gamification merupakan sebuah penerapan elemen yang ada pada game 

seperti point, level, icon, event, challenge & quest, promotion, reward and 

leaderboard pada sebuah sistem non-game (Schöbel et al., 2020). Dalam bidang 

pemasaran gamification berperan untuk menciptakan pengalaman belanja yang 

menyenangkan untuk calon pembeli, sehingga dapat meningkatkan penjualan suatu 

produk (Pita, Mariana; Costa, 2020). 

 Menurut Schonfeld dalam Pradana , dalam melakukan implementasi, 

gamification memiliki enam elemen utama, elemen yang dimaksud antara lain: 

1. Poin Pengalaman 

Elemen poin pengalaman merupakan sebuah satuan ukuran yang digunakan 

dalam sebuah games dengan tujuan untuk mengukur kecakapan pemain dalam 

menyelesaikan sebuah tantangan. Dalam jenisnya, poin pengalaman dibagi menjadi 

empat jenis, antara lain: 

a. Experience Point 

Experience Point merupakan sebuah tolak ukur poin untuk mengukur 

seberapa sering pengguna melakukan interaksi pada suatu sistem, dalam hal 

ini Experience Point digunakan untuk mengukur tingkat pengalaman 

pelanggan pada sistem pemasaran di UMKM Thrift.pride. 

b. Redeemable Point (RP) 

RP merupakan salah satu jenis poin yang digunakan untuk penukaran 

poin dengan suatu reward yang disediakan. Dalam hal ini RP digunakan 

untuk tolak ukur pelanggan Thrift.pride untuk menukarkan poin yang dimiliki 

dengan tawaran atau reward yang disediakan. 

c. Skill Point 

Skill Point merupakan salah satu jenis poin yang bisa menjadi tolak 

ukur pelanggan dalam mengukur kemampuan pelanggan untuk 

menyelesaikan tantangan pada sistem gamification. 
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d. Reputation Point 

Reputation Point merupakan salah satu jenis poin yang digunakan 

untuk menilai sebuah layanan yang ditawarkan pada pelanggan, biasanya 

Reputation Point memiliki dua nilai saja, yaitu “baik” dan “buruk”. 

2. Poin Aktifitas 

Poin aktifitas merupakan sebuah poin yang dijadikan sebagai tolak ukur 

terhadapa pelangga tentang sebarapa sering melakukan interaksi pada sistem yang 

dibuat. Dalam hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur penambahan poin pada 

pelanggan Thrift.pride, semakin sering melakukan transaksi pembelian,  maka poin 

akan semakin bertambah. 

3. Badges 

Badges meruapakan sebuah bentuk dari penghargaan yang berupa lencana, 

biasanya badges terdiri dari beberapa tingkatan tergantung dari jumlah poin yang 

didapatkan dan ketentuan yang ada pada sebuah sistem. 

4. Leaderboards 

Leaderboards merupakan papan peringkat yang digunakan untuk 

menampilkan peringkat teratas dengan tujuan untuk memberikan stimulus pada 

pelanggan karena sudah berhasil menjadi peringkat teratas dengan mengalahkan 

pengguna lainnya dalam hal poin. 

5. Challenge 

Challenge atau tantang digunakan untuk pelanggan dalam mendapatkan 

sebuah poin tambahan dari menyelesaiakan sebuah tantang yang diberikan oleh 

sistem. 

6. Media Sosial 

Media sosial pada gamification digunakan untuk media komunikasi antara 

pengguna sistem. 

Pada implementasi gamification di rancang bangun sistem pemasaran pada 

UMKM Thrift.pride, menggunakan dua elemen gamification. Elemen yang 

dimaksud yaitu point, badges, challenge, dan reward, 
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2.8.1 Point 

Dalam implementasi rancang bangun sistem pemasaran pada UMKM 

Thrift.pride, terdapat alur proses mendapatkan poin, dimana jenis poin yang 

digunakan pada sistem adalah Experience Point dan Poin Aktivitas.  

Experience point yang didapatkan oleh pelanggan didapatkan dari 

penyelesaian challenge yang sudah ditawarkan oleh admin, sedangkan untuk poin 

aktivitas didapatkan oleh pelanggan dari jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan 

dalam waktu bersamaan, semakin banyak barang yang dibeli, maka semakin 

banyak juga poin aktivitas yang didapatkan pelanggan. 

 

2.8.2 Badges 

Badges atau lencana merupakan salah satu elemen dari gamification 

berbentuk lencana yang dibedakan berdasarkan levelnya, kemudian dijadikan untuk 

indikator perolehan poin yang didapatkan. Pada pelaksanaan implementasi badges 

pada rancang bangun sistem pemasaran di UMKM Thrift.pride terdapat empat level 

badges atau lencana, lencana yang dimaksud adalah classic, super, master, dan 

legend. Setiap levelnya memiliki kriteria yang berbeda-beda, tergantung dari 

perolehan poin yang di peroleh oleh pelanggan. Setiap poin yang didapatkan oleh 

planggan berpengaruh dengan lencana yang akan didapatkan nantinya dan lencana 

serta poin akan dapat digunakan pelanggan untuk mendapatkan potongan harga 

ketika membeli produk di Thrift.pride, sesuai dengan tawaran yang diberikan oleh 

admin Thrift.pride..  

 
2.8.3 Challenge 

Challenge merupakan salah satu elemen gamification yang dapat digunakan 

untuk menambah poin yang didapatkan oleh pengguna. Pada implementasi di 

rancang bangun aplikasi pemasaran di UMKM Thrift.pride, elemen challenge 

digunakan untuk menambah poin pengalaman. Challenge yang diterapkan 

berbentuk game yang dapat membuat pelanggan bisa berinteraksi secara dua arah 

dengan sistem pemasaran yang dibangun.  
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2.8.4 Reward 

Reward atau penghargaan merupakan elemen gamification yang digunakan 

sebagai media penghargaan pada pengguna karena telah menyelesaikan suatu 

tantangan. Pada implementasi elemen gamification reward di rancang bangun 

aplikasi pemasaran di UMKM Thrift.pride, reward digunakan untuk penukaran 

poin dari total poin dan badges yang di dapatkan. Perolehan reward ditentukan dari 

badges yang di dapatkan, dan badges didapatkan berdasarkan total poin yang di 

dapat dari penjumlahan poin pengalaman.  
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3 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu UMKM Thrift.pride 

dalam melakukan pemasaran dan mengelolah pemesanan pelanggan. Gamification 

digunakan untuk menunjang interaktif dan pengalaman calon pelanggan untuk 

melakukan transaksi pemesanan barang di UMKM Thrift.pride. 

Dalam pengembangan sistem yang digunakan untuk penyelesaian 

permasalahan yang ada pada UMKM Thrift.pride adalah dengan menggunakan 

metode Extreme Programming, untuk alur skema penyelesaian masalah dapat 

dilihat pada Gambar 3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1 Planning 

Sesuai pada Gambar 3.1, bahwa di tahap planning atau perencanaan ada tiga 

tahap, yaitu Observasi,Wawancara, Identifikasi Masalah, dan Studi Literatur.  

 
3.1.1 Observasi 

Tahap obersevasi dilakukan untuk meneliti dan mengamati obyek penelitian 

yang telah diteli oleh penulis. Pada tahap ini peneliti melakukan observasi kepada 

Gambar 3.1. Tahapan Penelitian. 
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proses bisnis yang ada pada UMKM Thrift.pride dengan melakukan kunjungan 

langsung ke offline store Thrift.pride. 

Berdasarkan dari observasi yang sudah dilakukan, maka dapat disampaikan 

bahwa slur proses bisnis pada pembelian pelanggan di Thrift.pride saat ini adalah, 

dengan mengirimkan format order yang sudah ditentukan melalui Direct Message 

Instagram dan WhatsApp, pelanggan dengan waktu pengiriman pesan dan 

pembayaran tercepatlah yang dapat melakukan pembelian atau proses transaksi 

sampai barang di kirim ke rumah, artinya saat ini Thrift.pride melakukan sistem 

first pay, first get untuk proses transaksinya. 

 
3.1.2 Wawancara 

Pada tahap wawancara, penulis melakukan deep interview terhadap salah satu 

pemilik dari UMKM Thrift.pride, yaitu Ridhia Melliyani Noor. Dengan adanya 

wawancara tersebut penulis mendapatkan beberapa data yang berguna untuk 

kelanjutan serta data pendukung dalam penyelesaian masalah yang terdapat di 

UMKM Thrift.pride. Untuk daftar pertanyaan dan data yang dimaksud dapat dilihat 

pada Lampiran 8. 

3.1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil observasi melalui wawancara dengan salah satu pemilik 

UMKM Thrift.pride, maka dapat disampaikan bahwa terdapat identifikasi masalah 

yang nantinya akan digunakan sebagai data tambahan untuk membuat sistem 

pemasaran. Identifikasi masalah berisikan masalah dan alternatif solusi untuk 

penyelesaian masalah. Identifikasi masalah yang dimaksud dapat di lihat pada 

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Hasil identifikasi masalah. 
Masalah Alternatif Solusi 

Menumpuknya orderan yang tidak 
terstruktur dalam pengelolahannya 
sehingga mengakibatkan kebingungan 
dalam pengelolahan proses penjualan 
barang, pencatatan barang, serta belum 
adanya sistem pemasaran yang dapat 
menarik perhatian pelanggan untuk 
berinteraksi dan melakukan proses 
pembelian di UMKM Thrift.pride. 

Implementasi gamification collective 
point dan badges pada rancang bangun 
sistem pemasara di UMKM 
Thrift.pride. 
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3.1.4 Studi Literatur 

Dalam melakukan penelitian dan pembangunan sistem, peneliti memerlukan 

rujukan ilmiah untuk melakukan kajian ilmiah terhadap topik yang sedang di 

kerjakan. Referensi atau rujukan ilmiah yang dimaksud antara lain: 

1. Penelitian terdahulu 

2. Gamification 

3. UMKM 

4. Thrifting 

5. User Experience Questionnaire (UEQ) 

6. Black Box Testing 

7. ISO/IEC 9126 

8. Extreme Programming (XP). 

3.2 Design 

Tahap design merupakan tahapan yang digunakan peneliti untuk menganalisa 

kebutuhan pembangunan sistem sesuai dengan hasil dari identifikasi masalah yang 

telah dilakukan pada tahap planning atau perencanaan. Pada tahap ini peneliti 

melakukan analisa kebutuhan sistem seperti kebutuhan bisnis, kebutuhan 

fungsional, kebutuhan nonfungsioal, dan kebutuhan data. 

3.2.1 Analisa Kebutuhan dan Perencanaan Sistem 

Pada tahap ini peneliti membuat user stories yang digunakan untuk analisa 

kebutuhan setiap pengguna sistem yang akan dibangun. Untuk user stories yang 

dimaksud dapat di lihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. User stories. 
User Kebutuhan Sistem 

Admin Bagian Admin merupakan bagian yang 
mengelola pengadaan barang, 
keuangan, penjualan barang, dan 
konten gamification  

Pelanggan Pelanggan merupakan pengguna utama 
aplikasi yang melaksanakan proses 
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Tabel 3.2. User stories. 
User Kebutuhan Sistem 

transaksi pemesanan barang dan 
gamification. 

 

A. Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan selanjutnya yang diperlukan oleh peneliti dalam pembangunan 

sistem pemasaran di Thrift.pride pada tahap design adalah kebutuhan fungsional. 

Kebutuhan fungsional di tujukan untuk menganalisis interaksi pengguna sistem 

dengan fungsional sistem yang di bangun. Untuk kebutuhan fungsional yang 

dimaksud dapat dilihat pada Lampiran 10. 

 

B. Kebutuhan Nonfungsional 

Kebutuhan selanjutnya yang dibutuhkan oleh peneliti dalam pengembangan 

sistem pemasaran di UMKM Thrift.pride pada tahap design adalah kebutuhan 

nonfungsional. Kebutuhan nonfungsional dalam pembangunan sistem pemasaran 

di UMKM Thrift.pride dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 

C. Kebutuhan Data 

Kebutuhan terakhir pada tahap design adalah kebutuhan data. Kebutuhan data 

dilakukan untuk menganalisa kebutuhan data apa yang dibutuhkan oleh sistem. 

Dalam penelitian ini kebutuhan data yang di maksud di gambarkan melalui design 

Input Process Output (IPO) diagram. Untuk IPO diagram yang di maksud dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

Berdasarkan Lampiran 2 tentang IPO diagram aplikasi, maka dapat 

disampaikan bahwa data master yang berupa input data produk dan gamification 

kemudian diolah menjadi luaran daftar produk dan daftar kebijakan gamification 

yang dapat di akses oleh pelanggan nantinya. Kemudian data pelanggan diproses 

melalui proses pendaftaran akun yang kemudian menjadi daftar pelanggan yang 

dapat digunakan admin untuk mengelola daftar pelanggan yang menggunakan 

aplikasi. Kemudian daftar produk dan daftar pelanggan dapat digunakan untuk 

proses transaksi pemesanan pelanggan yang kemudian menjadi daftar pesanan 

pelanggan. Sedangkan untuk daftar kebijakan gamification dan daftar pelanggan 

dapat di proses menjadi transaksi gamification yang kemudian menjadi luaran 
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daftar perolehan poin, badges, challenge, dan penawaran penukaran poin. Yang 

terakhir untuk pengelolahan laporan dari input daftar produk, daftar pelanggan, 

daftar pesanan pelanggan dan daftar gamification dapat menjadi luaran laporan 

perolehan poin da badges pada setiap pelanggan, laporan produk yang masih 

tersisa, laporan keuangan dan laporan pesanan pelanggan. 

 

3.3 Pengembangan 

Pada tahap pengembangan peneliti melakukan pengembangan dan eksplorasi 

aplikasi. Artinya akan terdapat analisa kebutuhan sistem pada setiap user di aplikasi 

pemasaran UMKM Thrift.pride. Selain itu pada tahap ini peneliti melakukan 

pengembangan berupa produksi dan eksplorasi aplikasi yang akan dibuat. 

Pada tahap ini peneliti juga melakukan pembuatan skema dan alur proses 

gamification yang akan diterapkan pada sistem pemasaran yang akan dibangun 

pada UMKM Thrift.pride, skema dan alur yang dimaksud dapat dilihat pada 

Gambar 3.3. 

 
Gambar 3.2. Skema alur implementasi gamification. 

 

Pada Gambar 3.3 dapat disampaikan bahwa implementasi gamification pada 

sistem pemasaran UMKM Thrift.pride dapat dimulai dari pengumpulan poin 

pengalaman dan poin aktivitas, dimana poin pengalaman dapat didapatkan oleh 

pelanggan dengan mengikuti challenge yang ada pada setiap proses transaksi 

pembelian yang ada pada sistem pemasaran, untuk challenge nantinya akan 

berbentuk mini quiz yang disesuaikan dengan challenge yang dibuat oleh admin, 

sedangkan untuk poin aktivitas dapat bertambah berdasarkan jumlah transaksi 

pembelian pelanggan pada satu waktu. Kemudia kedua poin tersebut akan menjadi 
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total poin yang kemudian akan dapat menentukan badges yang didapatkan pada 

setiap pelanggan. Badges digunakan untuk menentukan perolehan rewards yang 

dapat di claim atau diakui oleh pelanggan. 

 

3.3.1 Pengembangan dan Eksplorasi 

Pada tahap pengembangan dan eksplorasi peneliti melalukan analisa 

kebutuhan sistem pada setiap user yang terdapat pada aplikasi pemasaran di 

UMKM Thrift.pride. Untuk analisa kebutuhan sistem user admin dan mahasiswa 

dapat dilihat pada Lampiran 12. 

 

3.4 Evaluasi 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengujian dan pemeliharaan sistem yang 

dibangun. Pengujian yang dimaksud nantinya akan menggunakan dua jenis 

pengujian, yaitu pengujian fungsional aplikasi dengan menggunakan Black Box 

Testing, dan pengujian pengguna dengan menggunakan UEQ. Sedangkan untuk 

pemeliharaan yang dimaksud adalah dengan melakukan maintenance setelah hasil 

pengujian keluar. 

 

3.4.1 Pengujian dan Pemeliharaan 

Sesuai dengan penjelasan pada tahap testing, tahap pengujian dan 

pemeliharaan digunakan untuk melakukan pengujian sistem dan pengguna pada 

aplikasi lalu melakukan maintenance ketika hasil dari pengujian sudah keluar dan 

aplikasi sudah digunakan oleh pengguna aplikasi. 

 

3.5 Software Increment 

Pada tahap ini peneliti melakukan penyelesaian pada program yang dibangun. 

Penyelesaian yang dimaksud adalah dalam bidang aplikasi dan pembuatan laporan 

akhir. 
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3.5.1 Penyelesaian  

Pada tahap ini peneliti melakukan penyelesaian modul yang sudah dirancang 

sebelumnya pada sistem, sehingga aplikasi sudah bisa digunakan oleh pengguna 

secara utuh. 

 

3.5.2 Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini peneliti melakukan pembuatan laporan akhir yang berisi 

tentang dokumentasi pembuatan aplikasi, pengujian, dan pembahasan terhadap 

program yang dibangun.
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4 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengembangan dan Eksplorasi 

Pada pengembangan dan eksplorasi, telah selesai dilakukan proses analisis 

dan perancangan sistem berupa use case system,  activity diagram, sequence 

diagram, dan class diagram untuk bagian admin dan pelanggan. 

4.1.1 Implementasi Admin 

Implementasi pada admin menjelaskan terkait fungsi atau fitur yang dapat 

diakses. Implementasi admin dapat digambarkan melalui use case system. Use Case 

System digunakan untuk menggambarkan fungsi-fungsi dari aplikasi yang dapat 

dijalankan oleh end user berdasarkan jenis end user yang menjalankannya. Use 

Case System admin dapat mengambarkan interaksi admin terhadap fungsi yang ada 

pada sistem pemasaran yang dibangun untuk admin. Use Case System admin dapat 

di lihat pada Gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1. Use case system admin. 

 

Melihat Dashboard 

Mengelola Reward 

Mengelola Game 

Melihat Data 
Pelanggan 
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A. Melihat Dashboard 

Pada halaman dashboard, admin dapat melihat informasi berupa jumlah 

pelanggan yang sudah memainkan game yang disediakan oleh admin, beserta nilai 

rata-rata pada setiap gamenya. Berikut adalah tampilan halaman dashboard yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.2.  

 

 
 

Gambar 4.2. Dashboard admin 
 

Pada Gambar 4.2 yang diberi tanda warna merah terlihat bahwa terdapat total 

6 pelanggan yang sudah melakukan bermain, 2 pelanggan bermain “tembak-

tembakan box” dan 4 pelanggan bermain “kecepatan mengetik kata acak”, dengan 

rata-rata score untuk game “tembak-tembakan box” adalah 48, sedangkan untuk 

game “kecepatan mengetik kata acak” adalah 8.250. 

B. Melihat Data Pelanggan 

Pada halaman pelanggan, admin dapat melihat informasi tentang pelanggan 

yang terdaftar, beserta level badgesnya.  
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Gambar 4.3. Tampilan halaman pelanggan.  
  

Pada Gambar 4.3 yang diberi warna merah dapat dilihat informasi pelanggan 

dan juga level badgesnya yang menunjukkan tingkatan interaksi pelanggan pada 

sistem. 

C. Mengelola Reward 

Pada halaman reward admin dapat mengelola data reward yang dapat 

digunakan oleh pelanggan berdasarkan capaian dan total poin yang didapatkan. 

 

 
Gambar 4.4. halaman reward.  

 

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat dilihat informasi terkait rules and regulations 

dalam penggunaan reward oleh pelanggan nantinya. 
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D. Mengelola Game. 

Pada halaman game admin dapat menentukan game mana yang nantinya akan 

muncul di halaman home pelanggan, dan dapat dimainkan oleh pelanggan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Gambar 4.5 dapat dilihat informasi terkait game yang sedang aktif dan 

tidak aktif, beserta notifikasi untuk menentukan game mana yang aktif dan tidak 

aktif. 

  

Gambar 4.5. Tampilan game admin. 
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4.1.2 Implementasi Pelanggan 

Terdapat beberapa element gamification yang diterapkan dan bisa di gunakan 

oleh pengguna pelanggan, yaitu element badges, point, reward, dan challenge. 

Keempat elemen tersebut terdapat pada beberapa proses transaksi yang di 

gambarkan pada use case system pelanggan.  

Use Case System pelanggan dapat mengambarkan interaksi pelanggan 

terhadap fungsi yang ada pada sistem pemasaran yang dibangun untuk pelanggan. 

Use Case System pelanggan dapat di lihat pada Gambar 4.6. 

 
Gambar 4.6. Use case system pelanggan.  

 

A. Collect Activity Point. 

Activity point atau poin aktivitas merupakan poin yang dapat dikumpulkan 

oleh pelanggan dengan cara melakukan proses transaksi pembelian, semakin 

banyak barang yang dibeli, maka semakin banyak juga poin aktivitas yang 

didapatkan. Untuk tampilan dari implementasi poin aktivitas dapat dilihat pada 

Gambar 4.7.  

Collect Point 
Activity 

Collect XP 

Checkout 
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Gambar 4.7. Tampilan perolehan poin aktivitas.  

 

Pada gambar di atas dapat disampaikan bahwa jumlah produk yang akan di 

checkout oleh pelanggan mempengaruhi poin yang didapatkan, untuk skema dalam 

perolehan poin dapat dilihat pada Tabel 4.1 tentang simulaisi perolehan poin 

aktivitas.  

Tabel 4.1. Simulasi perolehan poin aktivitas. 
No. Tantangan Poin 
1.  Membeli 1 barang 3 
2.  Membeli 4 barang dalam waktu bersamaan 10 
3.  Membeli lebih dari 5 barang dalam waktu 

bersamaan 
20 

 

Pada Tabel 4.1. dapat disampaikan bahwa semakin banyak pelanggan 

membeli barang dalam waktu bersamaan, maka semakin banyak juga poin yang 

didapatkan. Tingkat efisiensi pada fitur collecting point dapat dilihat pada hasil di 

bawah ini dan untuk hasil dari jawaban responden untuk kualitas time behaviour, 

resource utilization, and efficiency compliance, dapat di lihat pada Tabel 4.2 

tentang nilai jawaban responden dengan total responden sebesar 32. 
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Tabel 4.2. Hasil jawaban responden untuk collecting point. 
No. Kriteria Total Poin 
1.  Time behaviour 127 
2.  Resource utilization 128 
3.  Efficiency compliance 132 

 

Hasil dari Tabel 4.2 kemudian dimasukkan kedalam rumus perhitungan nilai 

efisiensi, sehingga menghasilkan nilai efisiensi seperti pada Tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Hasil uji efisiensi collecting point. 

No. Kriteria Perhitungan Tingkat 
Efisiensi 

1.  Time behaviour 127
160 ∗ 100% = 79.3 Baik 

2.  Resource 
utilization 

128
160 ∗ 100% = 80 Baik 

3.  Efficiency 
compliance 

132
160 ∗ 100% = 81.2 Baik 

 

B. Collect Experience Point (XP) 

XP atau poin pengalaman merupakan poin yang dapat dikumpulkan oleh 

pelanggan melalui penyelesaian sebuah challenge atau game. 

merupakanSedangkan untuk poin pengalaman. Pada implementasi pembangunan 

sistem pemasaran di UMKM Thrift.pride, terdapat dua cara untuk mengikuti 

challenge, yang pertama dengan mengikuti section yang ada pada halaman home 

pelanggan yang dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 

 
 

Gambar 4.8. Challenge section. 
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Pada gambar di atas terdapat perbedaan, yang bertuliskan “Bermain Yuk!” 

berarti pelanggan belum menyelesaikan challeng tersebut, sedangkan yang 

bertuliskan “Score Mu 44” adalah pelanggan yang sudah menyelesaikan dan 

bermain.  

Sedangkan untuk cara yang kedua adalah dengan melaksanakan challenge 

berdasarkan tawaran dari aplikasi yang langsung memberikan potongan harga pada 

saat checkout berdasarkan poin yang didapat saat menyelesaikan challenge. Untuk 

jenis challenge RandomWord dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

 
Gambar 4.9. Tampilan game RandomWord. 

  
RandomWord merupakan game pengelolahan kata acak yang sudah 

ditentukan dan berkaitan dengan produk thrift yang dijual oleh UMKM Thrift.pride. 

cara menyelesaikannya cukup sederhana, dimana pelanggan hanya perlu 

mengetikkan kata yang sama persis dengan kata acak yang ditampilkan oleh sistem. 

Sedangkan untuk tampilan game BattleBox dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
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Gambar 4.10. Tampilan game BattleBox 
 

Game atau challenge Battle Box merupakan challenge yang mengajak 

pelanggan untuk menghancurkan musuh yang bisa mengeluarkan tembakan, 

semakin banyak musuh yang dikalahkan, semakin banyak juga poin atau potongan 

yang didapatkan oleh pelanggan, di challenge ini pelanggan memiliki 3 kali nyawa 

untuk bertahan dari serangan musuh. Kedua game tersebut juga memiliki skema 

perhitungan poin yang didapatkan oleh pelanggan, skema tersebut dapat dilihat 

pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4. Skema perolehan poin pengalaman. 
No. Tantangan Poin 
1.  Battle Box 1 (per satu kali tembak musuh) 
2.  Random Word 3 (per satu kali jawaban benar) 

 

Tabel di atas menjelaskan bahwa untuk game Battle Box score akhir yang 

didapatkan adalah tergantung dari seberapa banyak pelanggan dapat menembak 

musuh, sedangkan untuk game Random Word satu kali jawaban benar akan dikali 

tiga sehingga menjadi score akhir dari pelanggan. Untuk uji efisiensi collecting 

point dapat dilihat pada Tabel 4.3. 

C. Checkout 

Pada aktivitas checkout pelanggan, terdapat 3 elemen dari gamification yang 

dapat digunakan secara bersamaan oleh pelanggan, elemen yang dimaksud adalah 

challenge. reward, dan point activity.  
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1. Challenge 

Elemen challenge pada transaksi checkout berguna untuk pengurangan harga 

produk atau diskon. Untuk pelanggan baru akan diarahkan ke menu produk untuk 

memilih barang yang ingin di checkout seperti pada Gambar 4.11. 

 
Gambar 4.11. Tampilan halaman produk. 

 

Kemudian pelanggan memilih barang untuk dimasukkan keranjang terlebih 

dahulu sebelum melakukan transaksi checkout seperti pada Gambar 4.12. 

 
Gambar 4.12. Tampilan halaman keranjang. 
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Setelah dilakukan checkout maka pelanggan akan diarahkan ke tampilan 

challenge untuk menentukan besaran dari potongan yang didaptkan, untuk tampilan 

challenge yang dimaksud dapat dilihat pada Gambar 4.9 dan 4.10. Sedangkan untuk 

tampilan checkout dapat dilihat pada Gambar 4.13.  

 
Gambar 4.13. Tampilan halaman checkout. 

 

Tingkat efisiensi pada elemen challenge dapat dilihat pada hasil di bawah ini 

dan untuk hasil dari jawaban responden untuk kualitas time behaviour, resource 

utilization, and efficiency compliance, dapat di lihat pada Tabel 4.5 tentang nilai 

jawaban responden dengan total responden sebesar 32. 
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Tabel 4.5. Hasil jawaban responden untuk challenge. 

No. Kriteria Total Poin 
1.  Time behaviour 123 
2.  Resource utilization 129 
3.  Efficiency compliance 130 

 

Hasil dari Tabel 4.5 kemudian dimasukkan kedalam rumus perhitungan nilai 

efisiensi, sehingga menghasilkan nilai efisiensi seperti pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Hasil uji efisiensi challenge. 

No. Kriteria Perhitungan Tingkat 
Efisiensi 

1.  Time behaviour 123
160 ∗ 100% = 76.8 Baik 

2.  Resource 
utilization 

129
160 ∗ 100% = 80.6 Baik 

3.  Efficiency 
compliance 

130
160 ∗ 100% = 81.2 Baik 

 

2. Reward 

Reward pada pelanggan akan berbeda-beda, tergantung dengan perolehan 

score yang didapatkan oleh pelanggan. Reward bisa diakses pada halaman account, 

seperti pada Gambar 4.14. 

 
Gambar 4.14. Tampilan halaman account. 
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Sedangkan untuk implementasi atau claim reward dapat digunakan saat 

checkout dengan memasukkan kode promo yang bersifat rahasia, seperti pada 

Gambar 4.15.  

 
Gambar 4.15. Tampilan halaman claim reward. 

 

Tingkat efisiensi pada elemen rewards dapat dilihat pada hasil di bawah ini 

dan untuk hasil dari jawaban responden untuk kualitas time behaviour, resource 

utilization, and efficiency compliance, dapat di lihat pada Tabel 4.7 tentang nilai 

jawaban responden dengan total responden sebesar 32. 

Tabel 4.7. Hasil jawaban responden untuk rewards. 
No. Kriteria Total Poin 
1.  Time behaviour 137 
2.  Resource utilization 134 
3.  Efficiency compliance 142 

 

Hasil dari Tabel 4.7 kemudian dimasukkan kedalam rumus perhitungan nilai 

efisiensi, sehingga menghasilkan nilai efisiensi seperti pada Tabel 4.8. 

 
Tabel 4.8. Hasil uji efisiensi rewards. 

No. Kriteria Perhitungan Tingkat 
Efisiensi 

1.  Time behaviour 137
160 ∗ 100% = 85.6 Sangat Baik 
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Tabel 4.8. Hasil uji efisiensi rewards. 

No. Kriteria Perhitungan Tingkat 
Efisiensi 

2.  Resource 
utilization 

134
160 ∗ 100% = 83.7 Baik 

3.  Efficiency 
compliance 

142
160 ∗ 100% = 88.7 Sangat Baik 

 

3. Point Activity 

Collect point activity pada transaksi checkout memiliki keterkaitan dengan 

jumlah dari barang yang dibeli dalam waktu bersamaan. Untuk tampilan proses 

collect point activity dapat dilihat pada Gambar 4.7 dan untuk skema perolehan 

poinnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan untuk tingkat efisiensinya dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 

 

4. Badges 

Badges pada penerapan rancang bangun sistem pemasaran UMKM 

Thrift.pride di bagi menjadi 4 bagdes, yaitu Classic, Super, Master, dan Legend. 

Untuk skema perolehan badges berdasarkan point dapat dilihat pada Tabel 4.9 

tentang simulasi badges. 

Tabel 4.9. Simulasi badges. 
No. Level Badges Poin 
1.  Classic 

 

0 – 350 poin 

2.  Super 

 

351 – 650 poin 

3.  Master 

 

651 – 1500 poin 

4.  Legend 

 

Lebih dari 1500 poin 
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Sedangkan untuk penerapannya pada halaman pelanggan dapat diakses di 

halaman account, seperti pada Gambar 4.16. 

 
Gambar 4.16. Tampilan halaman account.  

 

Halaman account bersifat dinamis, artinya score akan berubah setiap 

pelanggan mengumpulkan poin aktivitas dan pengalaman dan hal tersebut juga 

mempengaruhi badges, dimana badges akan berubah sesuai batas score yang 

ditentukan. 

Tingkat efisiensi pada elemen badges dapat dilihat pada hasil di bawah ini 

dan untuk hasil dari jawaban responden untuk kualitas time behaviour, resource 

utilization, and efficiency compliance, dapat di lihat pada Tabel 4.10 tentang nilai 

jawaban responden dengan total responden sebesar 32.  

Tabel 4.10. Hasil jawaban responden untuk badges. 
No. Kriteria Total Poin 
1.  Time behaviour 130 
2.  Resource utilization 129 
3.  Efficiency compliance 140 

 

Hasil dari Tabel 4.10 kemudian dimasukkan kedalam rumus perhitungan nilai 

efisiensi, sehingga menghasilkan nilai efisiensi seperti pada Tabel 4.11. 

 
Tabel 4.11. Hasil uji efisiensi rewards. 

No. Kriteria Perhitungan Tingkat 
Efisiensi 

1.  Time behaviour 130
160 ∗ 100% = 81.2 Baik 
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Tabel 4.11. Hasil uji efisiensi rewards. 

No. Kriteria Perhitungan Tingkat 
Efisiensi 

2.  Resource 
utilization 

129
160 ∗ 100% = 80.6 Baik 

3.  Efficiency 
compliance 

142
160 ∗ 100% = 87.5 Sangat Baik 
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4.2 Pengujian Dan Pemeliharaan 

Pengujian dan pemeliharaan digunakan untuk melakukan pengujian sistem 

dan pengguna pada aplikasi lalu melakukan maintenance ketika hasil dari pengujian 

sudah keluar dan aplikasi sudah digunakan oleh pengguna aplikasi. Terdapat 2 jenis 

pengujian pada penelitian ini, yaitu UEQ untuk uji pengguna dan blackbox testing 

untuk uji fitur aplikasi. Untuk uji fitur aplikasi dapat dilihat pada Lampiran 15. 

4.2.1 Uji Pengguna Aplikasi 

Dari hasil uji coba dari penggunaan aplikasi terhadap pelanggan yang 

menggunakan metode User Experience Questionnaire (UEQ) kepada pengguna, 

dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem pemasaran UMKM Thrift.pride memiliki 

daya tarik, kejelasan, efisiensi, stimulasi, dam kebaruan yang rata-rata atas, 

sedangkan untuk ketepatan masih dibawah rataa-rata. Untuk detail hasil dari uji 

coba pengguna dengan menggunakan metode UEQ pada aplikasi dapat dilihat pada 

Tabel 4.12. 

Tabel 4.12. Hasil perhitungan metode UEQ. 
Graph to show the result relative to the benchmark 

Scale 
Lower 
Border Bad 

Below 
Average 

Above 
Average Good Excellent Mean 

Daya tarik -1.00 0.65 0.44 0.41 0.22 0.78 1.173076923 
Kejelasan -1.00 0.53 0.37 0.47 0.45 0.68 1.115384615 
Efisiensi -1.00 0.5 0.34 0.47 0.33 0.86 0.951923077 
Ketepatan -1.00 0.7 0.36 0.34 0.2 0.9 0.884615385 
Stimulasi -1.00 0.52 0.48 0.31 0.19 1 1.240384615 
Kebaruan -1.00 0.24 0.39 0.33 0.38 1.16 0.778846154 

 

Sedangkan untuk hasil uji coba berbentuk grafik, agar lebih mudah dalam 

membaca, dapat dilihat pada Gambar 4.21. 
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Gambar 4.17. Hasil uji aplikasi dengan UEQ. 

 
4.3 Penyelesaian 

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan sistem dan demo aplikasi kepada 

admin UMKM Thrift.pride. Berdasarkan hasil review dari admin menghasilkan 

beberapa hasil, antara lain: 

1. Informasi pada dashboard telah memberikan informasi yang jelas terkait 

laporan barang terjual, total pengeluaran, total pendapatan, total pelanggan, 

barang yang paling laku terjual, dan juga aktivitas pelanggan. Informasi 

tersebut mempermudah pekerjaan admin untuk mengelola penjualan dan 

barang yang akan dibeli. 

2. Pada aplikasi terdapat daftar produk yang terintegrasi, sehingga admin mudah 

untuk mengelola produk mana yang yang sudah terjual dan belum. 

3. Pada aplikasi juga terdapat daftar penjualan, yang memudahkan admin dalam 

proses validasi pemesanan pelanggan dan meminimalisir pesanan yang ganda 

serta meminimalisir chat yang menumpuk. 

4. Pada aplikasi terdapat laporan keuangan yang memiliki pilihan periode tertentu 

yang dapat menjadi bahan evaluasi admin dalam melihat laporan keuangan 

setiap bulannya. 

5. Implementasi pada gamification memudahkan admin dalam penentuan promo, 

sehingga admin tidak mengalami kerugian jika ada promo yang banyak, karena 

promo setiap pelanggan berbeda-beda, tergantung dari jumlah perolehan poin 

pelanggan yang dapat dikumpulkan melalui transaksi dan bermain game. 
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5 BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil implementasi, testing, dan penyelesaian pada rancang 

bangun sistem pemasaran di UMKM Thrift,pride, kesimpulan yang dapat ditarik 

adalah sebagai berikut: 

1. Sistem pemasaran UMKM Thrift.pride memiliki daya tarik, kejelasan, 

efisiensi, stimulasi, dam kebaruan yang bagus.  

2. Pelanggan terbukti lebih antusias untuk melakukan transaksi di sistem 

pemasaran dengan adanya gamification. 

3. Aplikasi yang dibangun memudahkan pelanggan dan admin dalam melakukan 

interaksi transaksi, dengan nilai daya tarik dari hasil uji pengguna dengan 

menggunakan metode UEQ sebesar 1.17 untuk daya tarik, 1.11 untuk 

kejelasan, 0.95 untuk efisiensi, 0.88 untuk ketepatan, 1.2 untuk stimulasi, dan 

1.16 untuk kebaruan. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat digunakan untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya anatara lain: 

1. Menambahkan game baru untuk penerapan challenge pada sistem. 

2. Menambah fitur tracking barang untuk memudahkan pelanggan dalam melihat 

barang pesanannya sampai mana. 

3. Menambahkan fitur payment gateway untuk memudahkan proses pembayaran 

pelanggan.
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