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ABSTRAK 
 
 

Wining House, sebuah toko kecantikan di daerah Kecamatan Dalung, 
Kabupaten Badung, Provinsi Bali yang didirikan dan dikelola oleh Winda sejak 
tahun 2018. Wining House memiliki sekitar 50 jenis produk kecantikan yang terdiri 
dari brand terpercaya dan bersertifikat. Wining House juga menjual sekitar 100 
jenis fashion accessories yang berasal dari produk lokal hingga barang-barang 
import dengan kualitas tinggi. Harga dari produk yang dijual oleh pihak Wining 
House juga sangat ramah di kantong. Untuk produk kategori accessories & fashion 
goods  harganya berkisar mulai dari Rp 50.000,- hingga Rp 500.000,-, sementara 
untuk kategori produk kecantikan dan perawatan tubuh harganya berkisar mulai 
dari Rp 50.000,- hingga Rp 1.500.000,-. Saat ini Wining House memiliki 2 cara 
dalam memasarkan produk yang dijual, yaitu dengan cara pelanggan datang 
langsung ke toko dan menghubungi toko via dm instagram. Namun, cara tersebut 
meski terlihat sangat sederhana dan mudah dipahami ternyata masih memiliki 
beberapa kelemahan, yaitu proses transaksi hanya akan berlangsung apabila pihak 
admin dari Wining House Store membalas direct message dari para customer, 
model promosi untuk penjualan produk accessories dan produk kecantikan milik 
pihak Wining House Store hanya akan terbatas di Instagram saja. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, maka dibuat sebuah aplikasi yang dapat menampilkan daftar 
barang-barang cross selling. Hal ini dibutuhkan untuk memberikan penawaran 
barang penunjang kepada pelanggan. Penyediaan notifikasinya di halaman utama 
menu peminatan, menu tersebut digunakan untuk memberikan pelanggan catalog 
yang berisikan barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan. Serta dapat 
menampilkan dashboard untuk user pemilik yang menampilkan grafik jumlah 
penjualan, jumlah penjualan per kategori barang. Berdasarkan dengan hasil uji coba 
aplikasi bersama dengan Windania Trisna selaku owner  Wining House, admin 
Wining House, dan pelanggan Wining House. Aplikasi yang dibuat dapat 
menyajikan fitur yang mudah dipahami dan user friendly dengan hasil user 
acceptance test lebih dari 80%. Hal ini menunjukan bahwa aplikasi yang telah 
dibuat dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan dapat dioperasikan dengan baik 
oleh pengguna. 
 
Kata Kunci : Aplikasi, website, cross selling, naïve bayes, e-commerce 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1 Latar Belakang 

Windania Trisna seorang model belia dan juga merupakan food blogger 

datang dengan sebuah ide untuk menjawab kebutuhan bagi para kaum wanita masa 

kini. Winda memutuskan untuk mendirikan sebuah usaha perdagangan produk-

produk kecantikan dan accessories yang nantinya diharapkan bisa memenuhi 

kebutuhan bagi para kaum wanita. Usaha tersebut dikenal dengan Wining House, 

sebuah toko kecantikan di daerah Kecamatan Dalung, Kabupaten Badung, Provinsi 

Bali yang didirikan dan dikelola oleh Winda sejak tahun 2018. Semenjak berdiri, 

Wining House memiliki motto “your look, our expertise” yang diartikan bahwa 

pelayanan konsumen serta kualitas produk yang ditawarkan oleh pihak Wining 

House menjadi prioritas utama.  

Hingga saat ini Wining House sendiri sudah memiliki lebih dari 10.000 

followers di akun instagram dengan username @wininghouse. Setiap harinya 

Wining House mampu melayani mulai dari 10 hingga 50 transaksi baik secara 

online maupun transaksi yang terjadi di toko. Trend positif tersebut dapat berubah 

cenderung meningkat saat menjelang hari perayaan istimewa (valentine, hari ibu, 

hari wanita), bahkan menjelang perayaan hari besar keagamaan trend kenaikan 

jumlah transaksi juga terjadi dimana pihak Wining House bisa melayani 5% hingga 

25% lebih banyak daripada transaksi per harinya. Sejak didirikannya pada tahun 

2018 lalu Wining House merupakan sebuah toko yang menawarkan produk yang 

beragam serta berkualitas untuk memberikan service terbaik kepada pelanggan. 

Wining House memiliki sekitar 50 jenis produk kecantikan yang terdiri dari brand 

terpercaya dan bersertifikat. Wining House juga menjual sekitar 100 jenis fashion 

accessories yang berasal dari produk lokal hingga barang-barang import dengan 

kualitas tinggi. Harga dari produk yang dijual oleh pihak Wining House juga sangat 

ramah di kantong. Untuk produk kategori accessories & fashion goods harganya 

berkisar mulai dari Rp 50.000,- hingga Rp 500.000,-, sementara untuk kategori 
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produk kecantikan dan perawatan tubuh harganya berkisar mulai dari Rp 50.000,- 

hingga Rp 1.500.000,-. 

Produk-produk dagang yang ditawarkan oleh Wining House memiliki 

beragam pilihan mulai dari pilihan kualitas, bahan dasar, dan juga jenis brand. 

Banyak dari produk-produk tersebut memiliki kemirip-miripan dalam fungsi 

kegunaan dan juga jenisnya. Akibat dengan produk yang ditawarkan memiliki 

banyak sekali pilihan dan juga kemiripan dalam penggunaannya, hal ini 

menyebabkan customer mengalami kesulitan dalam menentukan produk mana yang 

mereka inginkan atau butuhkan. Karena customer harus mencari produk satu per 

satu dari feeds Instagram milik Wining House yang sesuai dengan keinginan dan 

kriteria mereka. Kendala ini dirasakan karena seringnya customer menanyakan 

lebih lajut kepada admin melalui direct message mengenai informasi terkait 

produk-produk yang mereka inginkan.   

Bentuk proses transaksi yang kini telah diterapkan oleh pihak Wining House 

menggunakan 2 cara yang sederhana. Cara pertama, konsumen harus datang 

langsung ke cabang Wining House Store untuk melihat produk yang ditawarkan 

oleh pihak Wining House. Hal ini menjadi suatu kendala konsumen yang berada di 

luar daerah untuk melakukan pembelian atau mendapatkan informasi mengenai 

produk yang ditawarkan secara langsung. Sementara produk yang dijual oleh pihak 

Wining House juga ada di dalamnya adalah produk kecantikan dan perawatan tubuh 

bersertifikat, dimana para pelanggan baru terkadang memiliki rasa insecurity atau 

belum percaya apabila para pelanggan baru tidak melihat secara langsung apakah 

produk tersebut benar-benar barang authentic atau bukan.  Cara yang kedua adalah 

customer bisa langsung melakukan transaksi dengan melakukan direct message ke 

akun instagram @wininghouse. Namun, cara tersebut meski terlihat sangat 

sederhana dan mudah dipahami ternyata masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu 

proses transaksi hanya akan berlangsung apabila pihak admin dari Wining House 

Store membalas direct message dari para customer, model promosi untuk penjualan 

produk accessories dan produk kecantikan milik pihak Wining House Store hanya 

akan terbatas di Instagram saja. 

Berdasarkan proses bisnis tersebut, pihak Wining House akan sangat terbantu 

apabila sudah mulai mengadopsi beberapa elemen dari trend industry 4.0. 
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Pembuatan website Wining House merupakan sebuah bentuk jawaban mengenai 

kendala-kendala yang sedang dihadapi, dengan adanya website ini nantinya maka 

Wining House akan memiliki sebuah asset yang dapat difungsikan sebagai media 

promosi, media pendekatan pihak Wining House dengan konsumen, hingga 

menjadi media bagi pihak Wining House untuk mendapatkan data yang pihak toko 

perlukan untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap pelayanan daripada 

Wining House. Website ini nantinya diharapkan dapat menjadi penjembatan pihak 

Wining House dengan konsumen, diharapkan pula nantinya dengan website ini 

akan terjadi peningkatan jumlah transaksi yang akan sangat berdampak baik sekali 

bagi pihak Wining House.  

Strategi cross selling merupakan sebuah model strategi pemasaran yang mana 

nantinya pada saat transaksi atau interaksi terjadi dengan customer, toko akan 

menawarkan produk-produk pelengkap atau dapat difungsikan bersamaan dengan 

produk yang telah dibeli oleh customer. Penggunaan strategi cross selling dinilai 

sangat askan membantu untuk diadopsi ke dalam website dari Wining House, 

karena dengan adanya mekanisme tersebut maka setiap konsumen melakukan 

transaksi selalu disuguhkan barang-barang mana yang dapat menunjang kepuasan 

pelanggan dalam menikmati atau menggunakan produk-produk milik pihak Wining 

House. Naïve Bayes, sebuah model penghitungan yang mengandalkan probabilitas 

dari dataset yang ada di dalam database. Model perhitungan ini merupakan sebuah 

model perhitungan yang dapat dipilih menjadi pendukung decision support system 

atau sistem pendukung keputusan dalam banyak kasus terkait dengan dengan 

pemilihan produk untuk strategi cross selling.    

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka dibangunlah sebuah website Wining 

House dengan mengadopsi strategi cross seliing dan menerapkan model 

penghitungan naïve bayes sebagai penunjang fungsinya. Dengan adanya website ini 

sebagai solusi dari beberapa hal yang menjadi kendala terhadap proses bisnis milik 

Wining House yang merupakan sebuah bisnis usaha penjualan accessories & 

produk kecantikan . 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah bagaimana merancang dan 

membangun sebuah website e-commerce berbentuk online store dengan strategi 

pemasaran cross selling pada Wining House Store menggunakan metode naïve 

bayes yang dapat membantu usaha Wining House Store untuk menjual dan 

mempromosikan produknya? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka batasan masalah yang 

diterapkan sebagai berikut: 

1. Website ini membahas tentang strategi pemasaran cross selling dengan 

menggunakan metode naïve bayes sebagai decision support system yang 

didapatkan dari hasil perhitungan probabilitas dari attribute kunci di dalam 

database. 

2. Aplikasi ini tidak terintegrasi dengan aplikasi yang lain. 

3. Aplikasi online store ini tidak menangani proses pembayaran dengan 

menggunakan kartu kredit, proses pembayaran dilakukan dengan (offline 

payment) transfer antar bank. 

4. Aplikasi ini tidak membahas tentang pengelolaan stock produk dagang. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari jabaran latar belakang dan perumusan masalah di atas maka 

tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah merancang dan membangun website 

online store dengan strategi pemasaran cross selling pada Wining House Store 

menggunakan metode perhitungan naïve bayes.\ 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapatkan dengan adanya penelitian  ini yaitu: 

1. Mempermudah pembeli dalam mencari produk-produk yang ditawarkan 

Wining House Store dengan cepat, mudah, dan nyaman. 

2. Membantu usaha promosi dan pengenalan produk menggunakan strategi 
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pemasaran cross selling yang didukung dengan metode decision support 

system naïve bayes dengan harapan dapat meningkatkan transaksi penjualan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini 

dibuat menjadi 5 bab, adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan dari penelitian. Bab I terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian serta manfaat 

penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian. 

Teori yang digunakan adalah teori aplikasi, online shop, web, database, metode 

klasifikasi naïve bayes serta bahasa pemrograman php sebagai alat untuk 

membangun aplikasi. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tahapan yang dikerjakan untuk menyelesaikan penelitian 

menggunakan metode SDLC Waterfall, dimana dimulai dari tahap communication, 

planning, modeling, construction 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi implementasi dan evaluasi dari aplikasi yang telah dibuat. 

Pada sub bab Implementasi menampilkan hasil program yang dibangun, dan pada 

sub bab evaluasi menampilkan testing program dengan metode black-box. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait penelitian ini.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
 
 
2.1 Pengertian Aplikasi 

Aplikasi adalah perangkat lunak yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer 

untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Ms.Word, Ms.Excel (Sutabri, 

2012). Aplikasi adalah suatu program siap pakai yang dapat digunakan untuk 

menjalankan suatu perintah-perintah dari pengguna aplikasi sesuai dengan algoritma 

yang sudah dibuat, dengan maksud untuk memperoleh hasil yang lebih akurat sesuai 

dengan tujuan pembuatan aplikasi, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecah masalah 

yang menggunakan salah satu tehnik pemrosesan data aplikasi yang biasanya 

berdasar pada sebuah kemampuan komputasi yang maupun pemrosesan data. 

 

2.2 Strategi Pemasaran Cross Selling 

Menurut  Tama (2012) strategi pemasaran cross selling adalah sebuah istilah 

umum yang digunakan untuk menjelaskan penjualan additional products dan 

layanan kepada pelanggan yang telah membeli sesuatu dari perusahaan. Perusahaan 

dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk menciptakan 

additional products dari produk utamanya. Additional product yang disarankan 

dapat berupa common-sense-based (contohnya, jika pelanggan membeli sebuah 

kamera digital, maka cross-sell produknya biasanya adalah memory card, case dan 

spare-battery) atau dapat pula berupa data-driven (cross-selling didapat dari data 

pembelian historical pelanggan). 

 

2.3 Algoritma Naïve Bayes 

Naïve Bayes adalah sebuah metode penghitungan klasifikasi statistikal 

menggunakan probabilitas yang diciptakan oleh seorang pakar statistik dari Inggris 

yang bernama Thomas Bayes. Menurut Olson dan Delen (2008) menjelaskan 

bahwa naïve bayes semua kelas/label yang ditentukan dan perhitungan probabilitas 

maka seluruh nilai dari kelas/label harus bersifat benar. Algoritma naïve bayes akan 
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melibatkan seluruh atribut kunci yang terdapat pada master table (dataset), 

kemudian dilakukanlah penghitungan probabilitas yang nantinya akan 

menghasilkan perkiraan akhir sebagai jumlah frekuensi dari data pada master table 

(dataset).   

Menurut Uarnix Studio (2018) Proses dari model algoritma dasar naïve 

bayesian classifier adalah  sebagai berikut: 

1. Membedah data training/dataset dengan cara mengidentifikasi atribut 

umum, kelas/label, kedua hal tersebut akan dihitung untuk mengklasifikasi sesuai 

dengan kasus/data test. 

2. Hitung total record class/label, kemudian pisahkan jumlah frekuensi setiap 

class/label tadi. Misalnya, class/label : promo, dengan jenis : iya & tidak, jumlah 

frekuensi iya : 6/10 & jumlah frekuensi tidak : 4/10. 

3. Hitung frekuensi setiap atribut yang terintegrasi dengan class/label sesuai 

dengan case atau data test. 

4. Masukan setiap data tadi ke dalam rumus naïve bayes (1) : 

𝑃𝑃(𝐶𝐶|𝑋𝑋) =  
𝑃𝑃(𝑥𝑥\𝑐𝑐)𝑃𝑃(𝑐𝑐)

𝑃𝑃(𝑥𝑥)
 

5. Bila semua class/label probabilitasnya telah dihitung menggunakan rumus 

di atas, maka bandingkan hasil penghitungan dari kedua class/label tadi. Hasil yang 

lebih besar adalah hasil akhir dari perhitungan yang menjadi klasifikasi terhadap 

case atau data test. 

Berikut adalah contoh perhitungan Naïve Bayes Classification: 

Diketahui bahwa dalam sebuah data set beauty product terdapat 63 produk dagang, 

dengan rincian bahwa ada 42 produk recommended, dan 21 produk non-

recommended.  

Data Test : Hanshu Herbal Mask (harga : average, material : organic, quality rate : 

standart, jenis brand : lokal, beneficial : kulit wajah) 

Rumus yang digunakan untuk menghitung model ini adalah dengan naïve bayes (1). 

𝑃𝑃(𝐶𝐶|𝑋𝑋) =  
𝑃𝑃(𝑥𝑥\𝑐𝑐)𝑃𝑃(𝑐𝑐)

𝑃𝑃(𝑥𝑥)
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Dengan keterangan : 

x : Data dengan class yang belum diketahui 

c : Hipotesis data merupakan suatu class spesifik 

P(c|x) : Probabilitas hipotesis berdasar kondisi (posteriori probability) 

P(c) : Probabilitas hipotesis (prior probability) 

P(x|c) : Probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis 

P(x) : Probabilitas c 

Probabilitas class/label “recommended” adalah: 

Recommended = 42/63 = 0.67 

Non-recommended = 21/63 = 0.33 

Frekuensi atribut harga “average” terhadap class/label adalah: 

Average (recommended) = 13/42 = 0.31 

Average (non-recommended) = 3/63 = 0.047 

Frekuensi atribut material “organik” terhadap class/label adalah: 

organik|”recommended” =  23/42 = 0.55 

organik|”non-recommended” = 8/63 = 0.13 

Frekuensi atribut quality rate “standard” terhadap class/label adalah: 

standard|”recommended” = 13/42 = 0.31 

standard|”non-recommended” = 13/63 = 0.21 

Frekuensi atribut jenis brand “lokal” terhadap class/label adalah: 

lokal|”recommended” = 16/42 = 0.38 

lokal|”non-recommended” = 11/63 = 0.17 

Frekuensi atribut beneficial “kulit wajah” terhadap class/label adalah: 
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Kulit wajah|”recommended” = 19/42 = 0.45 

Kulit wajah|”non-recommended” = 9/63 = 0.14 

Penghitungan probabilitas class/label : 

P|”recommended” = 0.67 x 0.31 x 0.55 x 0.31 x 0.38 x 0.45 = 0.61 

P|”non-recommended” = 0.33 x 0.047 x 0.13 x 0.21 x 0.17 x 0.14 = 

0.000011 

Dari Penghitungan di atas, maka hasil data test Hanshu Herbal Mask (harga 

: average, material : organic, quality rate : standart, jenis brand : lokal, beneficial : 

kulit wajah) diklasifikasikan menjadi produk recommended dengan nilai hasil 

akhir nilai probabilitas 0.61. 
 

2.4 Aplikasi 

Menurut Nazruddin (2012) aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak 

komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan 

suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat 

lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak 

secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas 

yang menguntungkan pengguna. 

 

2.5 Sistem 

Menurut Sanjaya (2015) sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan 

komponen yang satu sama lain saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dari konsep tersebut, ada tiga ciri utama suatu sistem. Pertama, suatu sistem 

memiliki tujuan tertentu; kedua, untuk mencapai tujuan sebuah sistem memiliki 

fungsi-fungsi tertentu; ketiga, untuk menggerakkan fungsi, suatu sistem harus 

ditunjang oleh berbagai komponen. 
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2.6 Promosi 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012), pengertian promosi adalah sebuah 

aktivitas yang menghubungkan nilai guna dari sebuah produk dengan konsumen 

dan membujuk konsumen untuk membelinya. 

Menurut Hermawan (2012), promosi adalah salah satu komponen prioritas 

dari kegiatan pemasaran yang memberitahukan kepada konsumen bahwa 

perusahaan meluncurkan sebuah produk baru yang memikat konsumen untuk 

melakukan pembelian. 

Menurut Daryanto (2011), promosi adalah kegiatan terakhir daripada bauran 

promosi (promotion mix) yang sangat penting karena kebanyakan pasar lebih 

banyak bersifat pasar pembeli dimana keputusan terakhir terjadinya proses jual beli 

sangat dipengaruhi oleh konsumen. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa promosi 

adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menarik minat dari konsumen dalam 

melakukan proses transaksi terhadap suatu produk. Kegiatan tersebut pada tulisan 

kali ini memanfaatkan peranti dan fasilitas elektronik dalam pelaksanaannya 
 

2.10 System Development Life Cycle (SDLC) 

Menurut Pressman (2015), Model System Development Life Cycle (SDLC) 

ini biasa disebut juga dengan model waterfall atau disebut juga classic life cycle. 

Adapun pengertian dari SDLC ini adalah suatu pendekatan yang sistematis dan 

berurutan. Tahapan-tahapannya adalah komunikasi (communication), perencanaan 

(planning), pemodelan (modeling), konstruksi (construction), serta penyerahan 

sistem perangkat lunak ke para pelanggan/pengguna (deployment), yang diakhiri 

dengan dukungan berkelanjutan pada perangkat lunak yang dihasilkan. Model 

System Development Life Cycle (SDLC) ditunjukkan pada gambar 1 berikut. 
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Gambar 2. 1 Pengembangan menggunakan Model Waterfall (Pressman, 2015) 

 

Penjelasan-penjelasan SDLC Model Waterfall, adalah sebagai berikut: 

a. Communication 

Langkah pertama diawali dengan komunikasi kepada konsumen. Langkah 

awal ini merupakan langkah penting karena menyangkut pengumpulan 

informasi tentang apa kebutuhan konsumen. 

b. Planning 

Setelah proses communication dapat menetapkan rencana untuk 

pengerjaan software yang meliputi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, 

resiko yang mungkin terjadi, sumber-sumber yang dibutuhkan, hasil yang 

akan dibuat, dan jadwal pengerjaan. 

c. Modeling  

Pada proses modeling ini menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Proses 

ini berfokus pada rancangan struktur data, arsitektur software, representasi 

interface, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini menghasilkan 

dokumen yang disebut software requirement. 

d. Construction 

Construction merupakan proses membuat kode. Coding atau pengkodean 

merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh 

komputer. Programmer akan menerjemahkan transaksi yang diminta oleh 

user. Tahapan inilah yang merupakan tahapan secara nyata dalam 

mengerjakan suatu software, artinya penggunaan komputer akan 

dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai maka akan 

Communication
Project iniiation

Requirement 
gathering

Planning 
Estimating
Scheduling
Tracking 

Modeling 

Analysis
Design 

Deployment 
Delivery
Support

Feedback 

Construction 

Code
Test 



12  

 
 

dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat. Tujuan testing adalah 

menemukan kesalahan-kesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian 

bisa diperbaiki. 

 

2.11 Testing 

Menurut Quadri dan Farooq (2010), pengujian software adalah proses 

verifikasi dan validasi apakah sebuah aplikasi software atau program memenuhi 

persyaratan bisnis dan persyaratan teknis yang mengarahkan desain dan 

pengembangan dan cara kerjanya seperti yang diharapkan dan juga 

mengidentifikasi kesalahan yang penting yang digolongkan berdasarkan tingkat 

severity pada aplikasi yang harus diperbaiki.  

Menurut Nidhra dan Dondeti (2012), pengujian software adalah teknik yang 

sering digunakan untuk verifikasi dan validasi kualitas suatu software. Pengujian 

software adalah prosedur untuk eksekusi sebuah program atau sistem dengan tujuan 

untuk menemukan kesalahan. 26 Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat-

pendapat tersebut adalah pengujian software merupakan proses verifikasi dan 

validasi apakah software memenuhi requirement dan mengidentifikasi kesalahan-

kesalahan yang ditemukan saat eksekusi program. 

 

2.12 Black Box Testing 

Menurut Black (2009), Tester menggunakan behavioral test (disebut juga 

Black-Box Tests), sering digunakan untuk menemukan bug dalam high level 

operations, pada tingkatan fitur, profil operasional dan skenario customer. Tester 

dapat membuat pengujian fungsional black box berdasarkan pada apa yang harus 

sistem lakukan. Behavioral testing melibatkan pemahaman rinci mengenai domain 

aplikasi, masalah bisnis yang dipecahkan oleh sistem dan misi yang dilakukan 

sistem. Menurut Nidhra dan Dondeti (2012), black box testing juga disebut 

functional testing, sebuah teknik pengujian fungsional yang merancang test case 

berdasarkan informasi dari spesifikasi.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 
Gambar 3. 1 Kerangka Berpikir 

Metode penelitian pada pengembangan aplikasi ini menggunakan 

Model Waterfall, yang memiliki tahapan seperti Gambar 2.1, yaitu 

Communication, Planning, Modelling, Construction. Tahapan tersebut 

dikerjakan secara terstruktur hingga menghasilkan sebuah aplikasi berbasis 

website yang dapat menjadi solusi untuk permasalahan Wining House Store. 

Selanjutnya akan dilakukan proses deployment & maintenance terhadap 

sistem, namun tahap ini tidak dapat dilakukan karena memerlukan waktu 

yang cukup lama, serta membutuhkan proses transisi proses bisnis pada 

Wining House Store. Model kerangka berpikir yang disesuaikan dengan 

System Development Life Cycle (SDLC) ditunjukkan pada gambar 3.1 diatas. 

 

3.1 Communication Phase 

Tahapan komunikasi yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dengan 

menjadwalkan kegiatan wawancara dengan Saudara Windania Trisna selaku 

Pemilik dari Wining House Store. Proses wawancara dilakukan pada minggu 

pertama bulan September 2021. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber 
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tersebut berjumlah 10 pertanyaan yang fokus pada Proses Bisnis Penjualan, mulai 

dari mekanisme proses penjualan barang dijual ke customer yang sedang 

dipraktekan. Pertanyaan yang disusun juga membahas hingga kendala-kendala 

yang timbul akibat model mekanisme yang sedang dianut oleh pihak Wining House 

Store. 

Setelah kegiatan wawancara selesai, dilanjutkan dengan tahapan observasi 

melalui video call serta sesi pengumpulan data dari pihak Wining House Store. 

Observasi ini dilakukan dengan melakukan pencatatan data barang yang dijual oleh 

pihak Wining House Store. 

 

3.2 Planning 

Fase planning pada penelitian kali berisi tentang perencanaan kerja proyek 

tugas akhir berjudul “Rancang Bangun Website E-Commerce dengan Strategi 

Pemasaran Cross Selling menggunakan Metode Naïve Bayes pada Wining House 

Store”, dimulai pada minggu pertama bulan September 2021 dan berakhir pada 

minggu ketiga bulan Desember 2021. Rangkaian kegiatan yang disusun diawali 

dengan fase communication yang akan dijadwalkan pada minggu pertama bulan 

September 2021 dengan maksimal durasi adalah 4 (empat) minggu dan harus sudah 

selesai pada minggu keempat dari bulan September 2021. Kemudian disusul dengan 

fase planning yang dijadwalkan pada bulan Oktober untuk menghasilkan estimasi 

waktu pengerjaan penelitian kali ini. Kemudian dilanjutkan dengan fase modelling 

yang dijadwalkan pada bulan November 2021, fase ini dilakukan agar dapat 

menghasilkan analisis sistem dari aplikasi yang akan dibuat. Fase terakhir ditutup 

dengan construction yang maksimal berdurasi 3 (tiga) minggu pada bulan 

Desember 2021, dimana pada fase ini akan menghasilkan aplikasi yang akan dibuat 

sesuai dengan hasil analisis dan model pada fase sebelumnya. 

 

3.3 Analisis 

Tahapan analisis yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dengan 

menganalisa proses bisnis yang sedang berjalan pada Wining House Store dimana 

nantinya analisa proses bisnis ini akan menghasilkan kegiatan identifikasi masalah-

masalah yang timbul pada proses bisnis yang digunakan oleh Wining House Store 
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sekarang. Hasil tersebut diperoleh dengan menganalisis hasil wawancara dengan 

Saudara Windania Trisna selaku Pemilik dari Wining House Store. Proses analisis 

dimulai pada bulan November 2021. Proses analisis yang dilakukan berfokus 

kepada hasil wawancara bersama narasumber tersebut berjumlah 10 jawaban dari 

pertanyaan yang fokus pada Proses Bisnis Penjualan, mulai dari mekanisme proses 

penjualan barang dijual ke customer yang sedang dipraktekan oleh pihak Wining 

House Store. 

Setelah kegiatan analisis proses bisnis telah selesai, dilanjutkan dengan 

tahapan analisis kebutuhan data. Proses analisis kali ini akan berfokus pada 

kebutuhan data apa saja yang akan dibutuhkan oleh sistem dari aplikasi yang akan 

dibuat. Output dari proses analisis kebutuhan data dapat meliputi sebagai berikut : 

Data Admin, Data Barang Dagang, Data Kategori Barang, dll. Analisis ini 

dilakukan dengan melakukan peninjauan hasil wawancara serta kebutuhan data 

pada model aplikasi yang menyerupai aplikasi yang akan dibuat untuk memecahkan 

kendala pihak Wining House Store. 

Setelah kegiatan analisis kebutuhan data sudah selesai, proses dilanjutkan 

dengan analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna ini nantinya 

akan berfokus pada kebutuhan informasi apa saja yang dibutuhkan tiap pengguna 

dari aplikasi yang akan dibuat kali ini. Karena aplikasi yang akan dibuat kali ini 

merupakan sebuah website e-commerce untuk Wining House Store, maka pengguna 

yang akan terlibat dalam pengoperasian aplikasi ini antara lain adalah owner 

Wining House Store, admin Wining House Store, serta pelanggan. Kebutuhan 

informasi dari setiap pengguna tersebut akan berbeda-beda tergantung dengan 

peran yang mereka miliki. 

Setelah analisis kebutuhan pengguna sudah selesai, maka proses selanjutnya 

adalah analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional ini akan 

berfokus pada fungsi-fungsi apa saja yang akan disediakan oleh aplikasi lengkap 

dari kondisi awal, alur komputerisasi, dan kondisi akhir yang akan dibuat 

berdasarkan permasalahan dan proses bisnis yang terjadi pada Wining House Store. 

Karena aplikasi yang akan dibuat untuk Wining House Store nantinya berupa 

website e-commerce, maka beberapa fungsi yang akan ada pada hasil analisis 

kebutuhan fungsional antara lain : fungsi pengelolaan data master, fungsi rekap 
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laporan, fungsi transaksi penjualan, dan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan proses 

yang diterapkan pada aplikasi untuk mengatasi kendala yang sedang hadapi oleh 

Wining House Store. 

Setelah analisis kebutuhan fungsional sudah selesai, proses dilanjutkan 

dengan melakukan analisis kebutuhan non fungsional. Analisis kebutuhan non 

fungsional ini akan berfokus pada penentuan parameter yang mencakup spesifikasi 

di luar dari hasil analisis kebutuhan fungsional di atas. Parameter pada proses 

analisis non fungsional dari aplikasi website e-commerce untuk Wining House 

antara lain adalah usability, reliability, supportability, respons time. 

Setelah analisis kebutuhan non fungsional selesai, proses dilanjutkan dengan 

melakukan analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem ini akan berfokus 

pada menentukan spesifikasi kebutuhan software dan hardware yang dibutuhkan 

oleh aplikasi e-commerce dengan strategi pemasaran cross selling menggunakan 

metode naïve bayes pada Wining House Store. 

 Setelah analisis kebutuhan sistem sudah selesai dilakukan, proses dilanjutkan 

dengan merancang diagram IPO. Diagram IPO merupakan diagram yang berisikan 

mengenai alur data mulai dari input, process, output. Diagram IPO yang akan dibuat 

pada penelitian kali ini akan didasarkan dari hasil analisis sebelumnya serta proses-

proses apa saja yang akan terjadi pada aplikasi website e-commerce dengan strategi 

cross selling menggunakan metode naïve bayes pada Wining House Store. 

 

3.4 Desain 

Tahapan desain yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dengan 

merancang desain arsitektur untuk menentukan alur kerja aplikasi website e-

commerce untuk Wining House Store. Bentuk aplikasi pada penelitian kali ini 

adalah sebuah website e-commerce dimana bentuk aplikasi seperti itu akan 

membutuhkan internet sebagai platform untuk jalur keluar masuknya data. Desain 

arsitektur yang akan dibuat pada studi kasus Wining House Store kali ini mengacu 

pada proses yang terjadi selama aplikasi berjalan dan digambarkan dengan model 

diagram IPO. Pada desain arsitektur yang dibuat ini juga akan menggambarkan 

bagaimana cara kerja aplikasi yang nantinya akan berkaitan dengan interaksi para 

pengguna aplikasi (owner, admin, dan pelanggan), aplikasi yang dibuat, dan 
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internet sebagai platform.  

Setelah kegiatan merancang desain arsitektur telah selesai, dilanjutkan 

dengan tahapan perancangan sistem. Proses perancangan sitem kali ini akan 

berfokus pada bagaimana merancang sebuah sistem untuk aplikasi website e-

commerce dengan strategi cross selling menggunakan metode naïve bayes yagn 

sesuai dengan kebutuhan dari Wining House Store. Dalam pengerjaan sebuah 

perancangan sistem, perlu untuk membuat model-model diagram yang dibutuhkan 

oleh aplikasi serta sesuai untuk menggambarkan alur sistem untuk proyek 

penelitian website e-commerce Wining House Store. Model diagram yang dibuat 

pada tahap perancangan sistem kali ini akan dirancang secara berurutan dimulai 

dari pembuatan system flow diagram, context diagram, diagram jenjang, data flow 

diagram level 0, data flow diagram level 1, conceptual data model, dan physical 

data model. Tidak hanya membuat model-model diagram saja, pada proses 

perancangan kali ini juga harus membuat rancangan desain user interface dan user 

experience. Model UI/UX ini digunakan untuk menggambarkan tentang bagaimana 

bentuk fisik dari aplikasi website e-commerce untuk Wining House Store kali ini, 

dimana pembuatan model UI/UX kali ini akan disesuaikan juga dengan fitur-fitur 

yang telah dijabarkan pada fase analisis di atas.  

Perancangan sistem akan dimulai dari pembuatan system flow diagram. 

Diagram ini merupakan sebuah diagram yang akan menggambarkan alur kerja fitur-

fitur yang ada pada sebuah aplikasi. System flow diagram yang dibuat nantinya pada 

penelitian kali ini akan mengacu pada aplikasi website e-commerce untuk Wining 

House, dimana memuat alur kerja setiap fitur yang diadaptasi oleh aplikasinya. 

Sebagai contoh, system flow diagram untuk fitur transaksi penjualan. Pada system 

flow transaksi penjualan, akan digambarkan bagaimana alur proses transaksi 

tersebut terjadi mulai dari pelanggan saat baru memilih barang pada katalog, hingga 

pesanan dari pelanggan tersebut berhasil dicatat ke dalam database dan kemudian 

pesanan tersebut dapat berlanjut ke proses pengiriman menuju alamat pelanggan.  

Setelah pembuatan system flow diagram selesai, proses perancangan sistem 

akan dilanjutkan dengan pembuatan model context diagram. Context diagram 

adalah diagram yang akan menggambarkan ruang lingkup sistem dengan 

menampilkan entitas yang akan diperlukan pada suatu sitem tersebut beserta dengan 
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alur I/O dari proses ke entitas maupun dari entitas ke proses. Context diagram yang 

akan dibuat untuk aplikasi e-commerce Wining House pada penelitian kali ini akan 

menggambarkan bagaimana hubungan I/O dari seliuruh entitas yang terlibat pada 

sistem dari aplikasi ini. Untuk entitas yang akan terlibat dalam sistem dari aplikasi 

website e-commerce Wining House kali ini adalah owner, admin, dan pelanggan. 

Kemudian akan ditampilkan juga alur hubungan I/O timbal balik dari setiap entitas 

tadi terhadap proses di dalam website e-commerce Wining House Store. 

Setelah pembuatan model context diagram selesai, maka perancangan sistem 

akan dilanjutkan dengan pembuatan diagram jenjang. Diagram jenjang yang akan 

dibuat pada perancangan sistem aplikasi website e-commerce untuk Wining House 

Store, model diagram tersebut akan menggambarkan secara umum aplikasi yang 

ingin dibuat. Pada diagram jenjang kali ini akan menggunakan semua fitur yang 

diadaptasikan ke dalam aplikasi website e-commerce untuk memenuhi kebutuhan 

dari Wining House Store. Fitur yang akan dimasukan ke dalam diagram jenjang kali 

ini adalah sebagai berikut : fitur pengelolaan data master, fitur transaksi penjualan, 

fitur registrasi, fitur klasifikasi barang cross selling, dan fitur rekap data laporan. 

Setelah pembuatan diagram jenjang selesai, maka tahap peranacangan sistem 

akan dilanjutkan dengan pembuatan data flow diagram level 0. Jadi pada penelitian 

kali ini data flow diagram level 0 yang dibuat akan menampilkan hasil decompose 

dari context diagram yang telah dibuat di atas. Proses decompose pada context 

diagram ditujukan untuk menjabarkan bagaimana alur I/O dari setiap entitas kepada 

proses maupun dari setiap proses kepada entitas yang ada pada aplikasi e-commerce 

Wining House Store.  

Setelah pembuatan diagram jenjang selesai, maka tahap perancangan sistem 

akan dilanjutkan dengan pembuatan data flow diagram level 1. Jadi pada penelitian 

kali ini data flow diagram level 1 yang dibuat akan menampilkan hasil decompose 

dari data flow diagram level 0 yang telah dibuat di atas. Proses decompose pada 

data flow diagram level 0 ditujukan untuk menjabarkan bagaimana alur kerja dari 

setiap proses yang terdapat pada aplikasi e-commerce Wining House Store. Sebagai 

contoh, data flow diagram level 1 rekap data laporan. Pada DFD level 1 tersebut 

nantinya akan digambarkan bagaimana alur dari proses awal pengumpulan data 

transaksi penjualan yang kemudian diurutkan dan disusun menjadi sebuah laporan. 
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Setelah pembuatan data flow diagram level 1 selesai, maka proses 

perancangan sistem akan dilanjutkan dengan pembuatan conceptual data model 

atau CDM. CDM yang akan dibuat pada penelitian kali ini merupakan gambaran 

struktur database yang dirancang khusus untuk sistem pada aplikasi website e-

commerce Wining House. Pada CDM ini akan ditampilkan secara jelas mengenai 

relasi antar entitas dan atribut yang dimiliki sebuah entitas. Sebagai contoh, entitas 

pelanggan. Nantinya akan ditampikan seluruh atribut yang dimiliki oleh entitas 

tersebut seperti: nama, alamat, e-mail, nomor hp. Kemudian akan ditampilkan juga 

relasi entitas tersebut dengan entitas lain. 

Setelah pembuatan conceptual data model selesai, maka proses perancangan 

sistem akan dilanjutkan dengan pembuatan physical data model atau PDM. PDM 

yang akan dibuat pada penelitian kali ini merupakan penjabaran dari gambaran 

struktur database yang dirancang khusus untuk sistem pada aplikasi website e-

commerce Wining House. Pada PDM ini akan ditampilkan secara jelas mengenai 

relasi antar entitas dan nantinya akan membentuk tabel dan kolom (foreign key). 

Sebagai contoh, entitas order dan entitas pelanggan. Nantinya akan ditampikan 

seluruh atribut yang dimiliki oleh entitas pelanggan seperti: nama, alamat, e-mail, 

nomor hp dan akan ditampilkan juga seluruh atribut yang dimiliki oleh entitas order 

seperti: daftar_belanja, alamat, e-mail, nomor hp, subtotal, payment_status. 

Kemudian akan ditampilkan juga relasi kedua entitas tersebut yang nantinya akan 

memiliki foreign key berupa atribut e-mail. 

Sebagai proses untuk menutup tahapan perancangan sistem, setelah 

pembuatan PDM diselesaikan. Proses perancangan sistem akan dilanjutkan dengan 

pembuatan model UI/UX. Rancangan model UI/UX ini digunakan untuk 

menggambarkan tentang bagaimana bentuk fisik dari aplikasi website e-commerce 

Wining House Store kali ini, dimana pembuatan model UI/UX kali ini akan 

disesuaikan juga dengan fitur-fitur yang telah dijabarkan pada fase analisis di atas. 

Dalam pembuatan desain UI/UX pada penelitian kali ini, akan dibuat sesimple 

mungkin namun tetap dengan konsep yang memberikan kenyamanan pengguna 

dalam menggunakan aplikasi website e-commerce ini. Berikut adalah desain yang 

akan diterapkan di dalam aplikasi Halaman Login Pengguna, Form Registrasi, 
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Landing Page, Form Daftar Produk, Form Detail Barang, Form Keranjang Belanja, 

Form Tambah Alamat, Form ketertarikan, Form Edit Profile, Form Alamat, Form 

Edit Password, Form Login Admin, Dashboard Admin, Master Barang, Master 

Kategori, Data Transaksi Penjualan 

 

3.5 Construction 

Tahapan pembangunan yang dilakukan pada penelitian ini dimulai dengan 

pembuatan code atau biasa disebut coding untuk membangun aplikasi website e-

commerce menggunakan strategi pemasaran cross seliing dengan menggunakan 

metode naïve bayes pada Wining House Store. Bentuk aplikasi pada penelitian kali 

ini adalah sebuah website e-commerce dimana bentuk aplikasi seperti itu akan 

membutuhkan internet sebagai platform untuk jalur keluar masuknya data. Hal ini 

membuat penulis menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai dasar 

pembuatan code yang akan dibuat pada studi kasus Wining House Store kali ini. 

Selain menggunakan PHP, penulis juga akan menggunakan salah satu jenis 

framework dengan model universal development environment untuk membantu 

proses pengerjaan code untuk aplikasi website e-commerce kali ini. Dalam proses 

pembuatan code nantinya, penulis akan menggunakan VsCode atau visual studio 

code yang merupakan aplikasi teks editor multiplatform. Pada bagian implementasi 

metode naïve bayes di dalam aplikasi yang nantinya akan dibuat, penulis akan 

menggunakan library yang telah disediakan dan dipublikasikan oleh PHP-ML, 

Source code modul yang diadaptasikan ke dalam sistem kali ini sebagai berikut: 

https://php-ml.readthedocs.io/en/latest/machine-learning/classification/naive-

bayes/.  

Setelah pembuatan code untuk aplikasi selesai, maka tahapan pembangunan 

akan dilanjutkan dengan pengujian aplikasi atau sering disebut dengan testing. 

Proses pengujian aplikasi yang akan dilakukan pada penelitian kali ini ada 

menggunakan metode black box dan metode user acceptance test. Untuk proses 

pengujian aplikasi website e-commerce Wining House kali ini adalah degan 

menguji apakah setiap fitur yang tersedia pada aplikasi sudah memenuhi kebutuhan 

dan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai. Seperti contoh, fitur login. Pada 

fitur login nantinya akan diuji, apakah fitur login sudah bisa menampilkan halaman 
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landing page dan masuk ke dalam session agar pengguna dapat menggunakan fitur 

pada aplikasi dengan maksimal? Apakah apabila data field pada fitur halaman login 

sudah memiliki filter apabila terjadi kesalahan pengisian? Jadi dalam pengujian 

tersebut akan dijelaskan juga parameter keberhasilan yang ingin dicapai pada setiap 

fitur yang ada di aplikasi.  

Sementara untuk proses pengujian aplikasi menggunakan metode user 

acceptance test, diawali dengan menyusun pertanyaan kepada narasumber yang 

bersangkutan. Jumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber 

berjumlah 6 pertanyaan yang akan berfokus pada bagaimana kesan yang dirasakan 

oleh pengguna terhadap performa aplikasi website e-commerce Wining House 

Store. Aspek yang akan ditanyakan dalam daftar pertanyaan antara lain adalah 

tingkat kecocokan kinerja aplikasi dengan kebutuhan pengguna, hingga kesan 

terhadap penggunaan aplikasi apakah mudah digunakan atau tidak. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Communication Phase 

Fase communication yang berarti komunikasi adalah fase awal dalam 

memulai sebuah proyek maupun pekerjaan bersifat teknikal. Komunikasi 

merupakan unsur penting untuk memulai hingga melakukan evaluasi terhadap suatu 

proyek, komunikasi yang disebutkan merupaka komunikasi yang mengandung 

unsur analisis terhadap masalah. 

 

4.1.1 Hasil Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pihak yang secara langsung berhubungan 

dengan ruang lingkup sistem yaitu pemilik Wining House (Windania Trisna). 

Wawancara ini menghasilkan data   berupa proses bisnis yang terjadi, serta masalah 

yang dihadapi dimana akan dijelaskan pada analsis proses bisnis. Bentuk proses 

transaksi yang kini telah diterapkan oleh pihak Wining House menggunakan 2 cara 

yang sederhana. Cara pertama, konsumen harus datang langsung ke cabang Wining 

House Store, kemudian cara yang kedua adalah customer bisa langsung melakukan 

transaksi dengan melakukan direct message ke akun instagram @wininghouse.  

 Kedua cara tersebut meski terlihat sangat sederhana dan mudah dipahami 

ternyata masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu proses transaksi hanya akan 

berlangsung apabila pihak admin dari Wining House Store membalas direct 

message dari para customer, model promosi untuk penjualan produk accessories 

dan produk kecantikan milik pihak Wining House Store hanya akan terbatas di 

Instagram saja.Untuk dokumentasi hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran  

Gambar L7.1 

 

4.1.2 Hasil Observasi 

Hasil observasi yang didapat adalah data barang (beauty product, accessories, 

dll) yang dijual, data pegawai, dan  model data transaksi yang dibutuhkan. Wining 

House memiliki sekitar 50 jenis produk kecantikan yang terdiri dari brand 
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terpercaya dan bersertifikat. Wining House juga menjual sekitar 100 jenis fashion 

accessories yang berasal dari produk lokal hingga barang-barang import dengan 

kualitas tinggi. Sementara untuk jumlah pegawai sekarang baru ada 3 (tiga) orang 

karyawan dan seorang owner. Untuk dokumentasi hasil observasi dapat dilihat pada 

Lampiran Tabel L7.1 

 

4.2 Planning 

Berikut perencanaan jadwal pengerjaan yang dibuat yang mana menunjukkan 

estimasi waktu pengerjaan penelitian yang terdapat dalam lampiran 8 tabel L8.1

 

4.3 Analisis 

Pada tahap ini adalah salah satu proses yang digunakan untuk menganalisis 

dari proses bisnis perusahaan hingga analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini 

terbagi menjadi 5 (lima) tahap. yaitu : analisis proses bisnis, analisis kebutuhan 

pengguna, analisis kebutuhan fungsional, analisis kebutuhan non-fungsional dan 

analisis kebutuhan sistem informasi. 

 

4.3.1 Analisis Proses Bisnis 

Bentuk proses transaksi yang kini telah diterapkan oleh pihak Wining House 

menggunakan 2 cara yang sederhana. Cara pertama, konsumen harus datang 

langsung ke cabang Wining House Store untuk melihat produk yang ditawarkan 

oleh pihak Wining House. Hal ini menjadi suatu kendala konsumen yang berada di 

luar daerah untuk melakukan pembelian atau mendapatkan informasi mengenai 

produk yang ditawarkan secara langsung. Sementara produk yang dijual oleh pihak 

Wining House juga ada di dalamnya adalah produk kecantikan dan perawatan tubuh 

bersertifikat, dimana para pelanggan baru terkadang memiliki rasa insecurity atau 

belum percaya apabila para pelanggan baru tidak melihat secara langsung apakah 

produk tersebut benar-benar barang authentic atau bukan.   

Cara yang kedua adalah customer bisa langsung melakukan transaksi dengan 

melakukan direct message ke akun instagram @wininghouse. Namun, cara tersebut 

meski terlihat sangat sederhana dan mudah dipahami ternyata masih memiliki 

beberapa kelemahan, yaitu proses transaksi hanya akan berlangsung apabila pihak 
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admin dari Wining House Store membalas direct message dari para customer, 

model promosi untuk penjualan produk accessories dan produk kecantikan milik 

pihak Wining House Store hanya akan terbatas di Instagram saja seperti pada 

gambar yang terletak di lampiran 8 gambar L8.4 

 

A. Identifikasi Masalah 

Berikut adalah uraian analisis kebutuhan bisnis : 

Tabel 4. 2 Identifikasi Permasalahan 

No Masalah Dampak Solusi 

1 

Kesulitan dalam 
memperkenalkan 
produk dagang 
kepada calon 
pelanggan baru. 

Customer kesulitan 
dalam menemukan 
barang yang 
dibutuhkan, karena 
mereka harus melihat 
dan memilih produk-
produk yang ditawarkan 
dari feeds Instagram 
satu persatu. 

Pembuatan aplikasi 
website khusus 
untuk Wining 
House yang dapat 
difungsikan 
sebagai media 
promosi, 
peningkatan 
pelayanan, serta 
memberikan 
katalog yang 
mudah dipahami 
oleh customer. 
Usaha promosi 
yang berusaha 
digencarkan oleh 
pihak Wining 
House dapat 
diselesaikan 
dengan penerapan 
strategi pemasaran 
cross selling, yang 
mana strategi ini 
berfokus pada 
pengenalan dan 
penawaran produk-
produk penunjang. 

2 

Mekanisme 
pelayanan dan 
transaksi yang 
belum user 
friendly. 

Seluruh transaksi dan 
segala bentuk interaksi 
pelayanan hanya dapat 
terjadi apabila pihak 
admin dari Wining 
House membalas direct 

Pembuatan sebuah 
aplikasi website 
yang mana dapat 
difungsikan 
sebagai media 
untuk 
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message. Hal ini 
menyebabkan kurang 
efektifnya pelayanan, 
karena customer harus 
menunggu direct 
message mereka dibalas 
dulu baru bisa 
melanjutkan ke langkah 
selanjutnya. 

mempermudah 
interaksi dan juga 
proses transaksi. 
Sehingga customer 
memiliki akses 
yang flexible, dan 
pihak management 
juga mampu 
memberikan 
pelayanan yang 
lebih efektif dan 
user friendly. 

 

B. Identifikasi Pengguna 

Pengguna yang terlibat dalam operasional aplikasi website Wining House 

Store adalah sebagai berikut: 

1. Pelanggan 

2. Admin 

3. Owner 

 

C. Identifikasi Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional pada aplikasi website Wining House Store adalah 

sebagai berikut: 

1. Fungsi Pengelolaan Data Master 

2. Fungsi Transaksi Penjualan 

3. Fungsi Rekap Data Transaksi 

4. Fungsi Data Per Kategori 

 

4.3.2 Identifikasi Kebutuhan Data 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bersama dengan narasumber 

terkait, data-data yang diperlukan untuk pembuatan sistem pada website kali ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Data Admin 

2. Data Pelanggan 

3. Data Barang Dagang 
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4. Data Transaksi Penjualan 

5. Data Kategori Barang 

6. Data Produk Cross Selling 

 

4.3.3 Analisis Kebutuhan Pengguna 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bersama dengan narasumber 

terkait, berikut rincian analisis kebutuhan setiap pengguna yang terlibat yang mana 

telah diklasifikasikan sesuai dengan tugas, kebutuhan data, dan kebutuhan 

informasi: 

a. Pelanggan 

Tabel 4. 3 Analisis Kebutuhan Pelanggan 

Tugas Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

1. Melakukan transaksi pembelian 
produk 
Mendaftarkan diri 

1. Data Barang 
Dagang 

2. Data Barang 
cross selling 

 

1. Daftar 
barang 
dagang 

2. Daftar 
barang cross 
selling. 
Invoice 

transaksi 

 

b. Admin 

Tabel 4.4 Analisis Kebutuhan Admin 

Tugas Kebutuhan Data Kebutuhan 

Informasi 

1. Mengelola data barang dagang 
2. Merekap data barang cross 

selling 
3. Merekap data  transaksi penjualan 
4. Mencatat data pelanggan 
 

1. Data Barang 
Dagang 

2. Data Barang 
Cross Selling 

3. Data Pelanggan 
4. Data Transaksi 

Penjualan 

1. Daftar Barang 
Dagang 

2. Daftar Produk 
Cross Selling 

3. Daftar 
Pelanggan 

4. Daftar 
Transaksi 
Penjualan 
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c. Owner 

Tabel 4. 1 Analisis Kebutuhan Owner 

Tugas Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 

- 1. Data 
Penjualan 

 

1. Laporan 
Transaksi 
Penjualan 

2. Informasi daftar 
Transaksi 
Penjualan Per 
Kategori 

 
 

4.3.4 Analisis Kebutuhan Fungsional 

 Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi bersama dengan 

narasumber terkait, kebutuhan fungsional yang diperlukan oleh setiap pihak 

terlibat dalam sistem kali ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. 2 Fungsi Pengelolaan Data Master 

Deskripsi Aplikasi untuk mengelola data master 

Kondisi Awal 1. Login ke sistem berhasil 
2. Interface aplikasi (dashboard) harus sudah muncul 

Alur Komputerisasi 1. Pengguna mengakses menu Data Master 
2. Aplikasi menampilkan sub menu berupa Data 

Barang, Data Karyawan, dan Data Pelanggan 
3. Pengguna memilih sub menu yang ingin ditampilkan 
4. Aplikasi menampilkan data yang diinginkan 
5. Pengguna bisa mengubah dan menambah data yang 

diinginkan 
Kondisi Akhir 1. Aplikasi menampilkan data yang diinginkan (Data barang / 

data admin / data pelanggan). 

Aturan khusus - 
 

Tabel 4. 3 Fungsi Transaksi Penjualan 

Deskripsi Aplikasi untuk melakukan transaksi penjualan 

Kondisi Awal 1. Interface aplikasi (dashboard) harus sudah muncul 
2. Data Master harus sudah siap didalam aplikasi 
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Alur Komputerisasi 1. Pengguna memilih produk-produk sesuai kebutuhan 
mereka beserta dengan kuantitas (barang yang dipilih) 
yang dibutuhkan. 

1.1. aplikasi menampilkan data barang, berupa nama, 
merk, jenis dan harga satuan 

1.2. aplikasi menampilkan data barang rekomendasi 
2. Pengguna memasuki menu troli belanja (dengan 

melakukan klik) untuk memastikan daftar barang yang 
akan dibeli 

2.1. aplikasi menampilkan data barang, berupa nama, 
merk, jenis, harga satuan dan kuantitas 

2.2. aplikasi menampilkan subtotal harga barang 
(dengan rumus hitung harga satuan dikali kuantitas 
pesanan) 

3. Pengguna melanjutkan proses transaksi menuju ke 
proses pembayaran 

3.1 aplikasi menunjukan subtotal pembayaran 
3.2 aplikasi menampilkan rekening tujuan transfer 

untuk menyelesaikan  
4. Pengguna mengirimkan bukti pembayaran (setelah 

melakukan transfer) 
4.1 Aplikasi menampilkan halaman upload bukti 

transfer 
4.2 Aplikasi menyimpan bukti transfer pada database 

5. Aplikasi menampilkan invoice transaksi penjualan 
Kondisi Akhir 1. Nota transaksi penjualan berhasil ditampilkan, data 

transaksi  tersimpan ke database 
Aturan khusus 1. Pengguna harus melakukan proses login untuk bisa 

menambahkan produk ke dalam troli belanja 
 

Tabel 4. 4 Fungsi Rekap Data Transaksi 

Deskripsi Aplikasi untuk mencetak laporan penjualan 
Kondisi Awal 1. Login ke sistem berhasil 

2. Interface aplikasi (dashboard) harus sudah muncul 
3. Data Master harus sudah siap didalam aplikasi 

Alur Komputerisasi 1. Admin / Pemilik toko membuka halaman data  transaksi 
2. Memilih periode data transaksi yang ingin dilihat / dicetak 
3. Admin menekan tombol cetak jika ingin mencetak 

Kondisi Akhir 1. Laporan transaksi berdasarkan periode yang diinginkan 
tampil / tercetak. 

Aturan khusus - 
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Tabel 4. 5 Fungsi Data Per Kategori 

Deskripsi Aplikasi untuk menampilkan Informasi seputar penjualan 
Kondisi Awal 1. Login ke sistem berhasil 

2. Interface aplikasi (dashboard) harus sudah muncul 
3. Data Master harus sudah siap didalam aplikasi 

Alur Komputerisasi 1. Pemilik toko membuka interface awal 
2. Pemilik toko mengklik kriteria informasi yang diinginkan 

Kondisi Akhir Aplikasi menampilkan informasi berbentuk grafik sesuai 
dengan kriteria yang diinginkan oleh pemilik 

Aturan khusus - 

 

4.3.5 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Analisis kebutuhan non fungsional merupakan proses penentuan parameter 

yang tepat untuk menentukan spesifikasi di luar kebutuhan fungsional di atas. 

Berikut adalah penjabaran kebutuhan non fungsional untuk sisitem kali ini : 

Tabel 4. 6 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

No Kebutuhan Non-Fungsional Parameter 
1 Reliability Pembagian privilege yang berbeda sesuai 

dengan kebutuhan user terkait. 
2 Usability Memberikan   kemudahan kepada setiap 

user yang menggunakan sistem yang dibuat 
pada kali ini. 

3 Suportability Sistem yang dibuat memiliki kompabilitas 
terhadap beberapa software pendukung 
berupa web browser untuk penggunaannya 
sehari-hari. 

4 Respons Time Memberikan kinerja yang memiliki 
kecepatan dan keakuratan yang dapat 
menunjang performa pelayanan. 

 

4.3.6 Analisis Kebutuhan Sistem 

a. Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kriteria kebutuhan perangkat lunak untuk mendukung sistem yang dibangun kali 

ini antara lain adalah Notepad++, Xampp. Google Chrome atau Mozila Firefox 
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b. Kebutuhan Perangkat Keras 

Kriteria kebutuhan perangkat keras untuk mendukung siste yang dibangun kali ini 

antara lain adalah Processor Intel Core i3, RAM 4 GB, Hardisk Drive 100 GB, USB 

2.0 Port, Keyboard, Mouse dan Monitor. 

 

4.3.7 Hasil Diagram IPO 

Pada tahap ini dibuat diagram IPO yang menjelaskan alur data mulai dari 

input, proses, dan output. Terdapat Data Master (Barang, Karyawan, Pelanggan) 

sebagai inputan awal. Untuk output penjualan yang digunakan oleh pemilik toko 

adalah informasi penjualan & barang terlaku. Berikut diagram IPO dapat dilihat 

pada  gambar 3.3. 

 

Gambar 4. 2 Diagram IPO 
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4.4 Desain 

Pada tahap ini adalah tahap perancangan aplikasi yang akan dibuat. Pada 

tahap ini dibagi menjadi 10 (sepuluh) tahap, yaitu : desain arsitektur, perancangan 

sistem, system flow, context diagram, diagram jenjang, DFD, CDM, PDM, struktur 

tabel, dan desain I/O. 

 

4.4.1 Hasil Desain Arsitektur 

Desain yang dibuat menunjukan beberapa piranti elektronik yang terhubung 

ke server, dimana beberapa piranti tersebut berasal dari kasir toko & pelanggan. Selain 

itu, pemilik toko juga dapat mengakses aplikasi dari perangkat pribadinya tidak 

terbatas ruang dan waktu. Semua aktifitas transaksi yang terjadi akan disimpan ke 

database aplikasi. Desain Arsitektur dari aplikasi dapat dilihat pada lampiran 8 

gambar L8.3 

 

4.4.2 Hasil Perancangan Sistem 

A. System Flow 

System Flow dimulai dari penggambaran pelanggan belum memiliki akun 

atau mendaftarkan diri ke dalam aplikasi maka pelanggan tidak akan mampu 

menambahkan produk ke dalam troli belanja dan melanjutkan proses check-out. 

Maka dari itu diperlukanlah sebuah alur dimana seorang pelanggan dapat 

melakukan pedaftaran diri mereka untuk dapat melakukan transaksi. System Flow 

register dapat dilihat pada Lampiran 1 Gambar L1.1.  

System Flow pembuatan transaksi penjualan dapat dilihat pada Gambar 3.5 di 

bawah. Pengelolaan master data, dimana master data merupakan data pendukung 

untuk mencatat sebuah transaksi penjualan. Pengelolaan memiliki pilihan melihat 

data, menambah data, mengganti data. Master data yang telah tercatat dalam sistem 

tidak akan terhapus. Master data yang dapat diolah berupa data barang dagang, data 

admin, data pelanggan. System Flow data master dapat dilihat pada gambar di 

bawah, pada gambar Lampiran 1 Gambar L1.2, L1.3, dan L13.4.  
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Gambar 4. 3 Sistem Flow Transaksi Penjualan 

Setelah system flow pengelolaan master data, dilanjutkan dengan flow 

transaksi penjualan, dimulai dari pelanggan yang mengakses aplikasi dan 

melakukan proses login, jika belum memiliki akun maka system akan mengarahkan 

pelanggan ke proses registrasi. Setelah pelanggan berhasil masuk, pelanggan bebas 
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untuk memilih barang yang hendak dibeli. Semua barang yang dipilih dimasukkan 

ke keranjang belanja terlebih dahulu. Setelah proses memilih barang selesai, 

pelanggan bisa melakukan proses checkout dimana setelah proses tersebut berhasil, 

maka sistem akan menampilkan rekening pembayaran. Agar transaksi diproses oleh 

Admin, pelanggan harus melakukan upload bukti pembayaran transaksi tersebut. 

Apabila pembayaran tidak valid / tidak sesuai, maka admin tidak akan memproses 

transaksi tersebut. Setelah pembayaran dikonfirmasi oleh admin, maka transaksi 

akan diselesaikan dan tercatat oleh sistem.  

 

 
Gambar 4. 4 Sistem Flow Klasifikasi Cross Selling 
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Gambar 4. 5 Lanjutan Sistem Flow Klasifikasi Cross Selling 

 

Setelah system flow transaksi penjualan, dilanjutkan dengan flow klasifikasi 

barang cross selling, dimana daftar barang dagang akan di klasifikasi menggunakan 

metode naïve bayes yang dilakukan oleh sistem. Ada beberapa proses yang 

dilakukan pada proses klasifikasi ini, dimulai dari melihat data barang dagang yang 

sudah ada, menambah data barang baru, menghitung frekuensi probabilitas setiap 

atribut yang dimiliki oleh barang dagang. System Flow pembuatan Klasifikasi 

Barang Cross Selling dapat dilihat pada Gambar 4.7 diatas. 

 

 

Gambar 4. 6 Sistem Flow Rekap Transaksi 

1 
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Gambar 4. 7 Lanjutan Sistem Flow Rekap Transaksi Penjualan 

System flow rekap data penjualan ditujukan untuk melihat rekap data 

penjualan yang diinginkan berdasarkan periode yang dipilih. System Flow rekap 

data transaksi penjualan dapat dilihat pada Gambar 3.9 diatas. Khusus untuk pemilik 

toko, terdapat System flow informasil penjualan yang menampilkan informasi 

berupa grafik – grafik seputar penjualan tiap cabang, barang terlaku, dan barang 

dengan keuntungan terbesar yang ditunjukkan pada Gambar 4.10. 

 

 

Gambar 4. 8 Sistem Flow Rekap Transaksi Per Kategori 
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B. Context Diagram 

Sistem memiliki 3 (tiga) entitas yang memiliki data pendukung masing-

masing. Admin berfungsi untuk memberikan data penjualan, menerima rekap 

laporan penjualan. Pelanggan mendukung sistem dengan memberikan data 

pelangan, bukti pembayaran dan mendapatkan output dari system berupa 

invoice.Terakhir ada pemilik tokoyang menerima informasi penjualan. 

 

 

Gambar 4. 9 Diagram Konteks 

 

C. Diagram Jenjang 

Terdapat 5 (lima) fungsi pada aplikasi yaitu pengelolaan data master, 

transaksi penjualan, registrasi, klasifikasi barang cross selling, dan rekap data 

transaksi. Gambaran diagram secara keseluruhan dapat digambarkan pada lampiran 

8 tabel L8.4 
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D. DFD Level 0 

DFD level 0 dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4. 13 DFD Level 0 

E. DFD Level 1 

DFD level 1 mengelola data master dapat dilihat pada Gambar L3.1. DFD 

level 1 mengklasifikasi barang crosss selling dapat dilihat pada Gambar L3.2. DFD 

level 1 proses transaksi penjualan dapat dilihat pada Gambar L3.3. DFD level 1 

merekap laporan transaksi penjualan dapat dilihat pada Gambar L3.4.  
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F. Conceptual Data Model (CDM) 

Pada Lampiran Gambar L9. 1. Conceptual Data Model terdapat 12 tabel, 

yaitu, users, carts, order addresses, orders, order items, rekap transaksi (transaction 

summary) , admins, rekap transaksi per kategori (categorized transaction 

summary), categories, product attribut, products, dan carts item. 

 

G. Physical Data model (PDM) 

Pada Lampiran Gambar L9. 2. Conceptual Data Model terdapat 12 tabel, yaitu, 

users, carts, order addresses, orders, order items, rekap transaksi (transaction 

summary) , admins, rekap transaksi per kategori (categorized transaction 

summary), categories, product attribut, products, dan carts item. 

 

H. Desain UI 

Berikut adalah desain yang akan diterapkan di dalam aplikasi dapat dilihat 

pada Lampiran 3 Gambar L3.1 Halaman Login Pengguna, Gambar L3.2 Form 

Registrasi, Gambar L3.3 Landing Page, Gambar L3.4 Form Daftar Produk, Gambar 

L3.5 Form Detail Barang, Gambar L3.6 Form Keranjang Belanja, Gambar L3.7 

Form Tambah Alamat, Gambar L3.8 Form ketertarikan, Gambar L3.9 Form Edit 

Profile, Gambar L3.10 Form Alamat, Gambar L3.11 Form Edit Password, Gambar 

L3.12 Form Login Admin, Gambar L3.13 Dashboard Admin, Gambar L3.14 

Master Barang, Gambar L3.15 Master Kategori, Gambar L3.16 Data Transaksi 

Penjualan 

 

4.5 Construction 

Tahap ke-4 pada metodologi waterfall adalah tahap construction adalah tahap 

yang terbangi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu : code dan test. Tahap code ini adalah 

tahap pembuatan kode dan tahap test adalah tahap pengujian sebuah aplikasi yang 

telah dibuat. 
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4.5.1 Hasil proses Code 

A. Tampilan Halaman Utama 

Tampilan halaman tama atau landing page adalah tampilan halaman utama 

untuk customer yang hendak memakai aplikasi. Berikut adalah tampilan dari 

halaman login pada Lampiran 4 gambar L4.1 

 

B. Tampilan Halaman Ketertarikan 

Tampilan halaman ketertarikan adalah tampilan halaman utama untuk 

menampilkan seluruh kategori kriteria barang yang telah disimpan ada aplikasi dan 

ditujukan agar customer mendapatkan informasi produk sesuai dengan 

kebutuhannya. Berikut adalah tampilan dari halaman ketertarikan pada gambar 4.3. 

 
Gambar 4. 17 Tampilan Halaman Ketertarikan 

 

C. Tampilan Halaman Daftar Barang 

Tampilan halaman daftar barang adalah tampilan halaman utama untuk 

menampilkan seluruh barang yang telah disimpan ada aplikasi serta sesuai dengan 

kriteria yang telah dipilih oleh customer. Berikut adalah tampilan dari halaman 

ketertarikan pada Lampiran 4 gambar L4.11 

 

D. Tampilan Halaman Keranjang Belanja 

Tampilan halaman keranjang belanja adalah tampilan halaman untuk 
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menampilkan seluruh daftar barang yang telah dipilih oleh customer pada aplikasi 

dan akan melanjutkan proses ke tahapa checkout. Berikut adalah tampilan dari 

halaman keranjang belanja pada Lampiran 4 gambar L4.13 

 

I. Tampilan Halaman Dashboard Admin 

Tampilan halaman dashboard admin adalah tampilan halaman utama untuk 

admin yang menampilkan informasi mengenai trend transaksi penjualan yang 

terjadi pada Wining House Store. Berikut adalah tampilan dari halaman dashboard 

admin pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4. 20 Tampilan Dashboard Admin 

 

E. Tampilan Halaman Pesanan 

Tampilan halaman pesanan adalah tampilan halaman untuk admin yang 

menampilkan informasi mengenai daftar transaksi penjualan yang terjadi pada 

Wining House Store. Berikut adalah tampilan dari halaman pesanan pada gambar 

4.7.              
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Gambar 4. 21 Tampilan Halaman Pesanan 

 

F. Tampilan Halaman Master Atribut 

Tampilan halaman master atribut adalah tampilan halaman untuk admin yang 

berfungsi untuk menampilkan data atribut yang telah disimpan di dalam aplikasi. 

Berikut adalah tampilan dari halaman master atribut pada Lampiran 4 gambar L4.14 

G. Tampilan Halaman Rekap Transaksi Penjualan 

Tampilan halaman rekap transaksi penjualan adalah tampilan halaman untuk 

admin yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data transaksi penjualan yang 

telah disimpan di dalam aplikasi. Berikut adalah tampilan dari halaman rekap 

transaksi penjualan pada gambar 4.14. 

 

Gambar 4. 23 Tampilan Halaman Rekap Data Transaksi Penjualan 
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4.5.2 Hasil proses Test 

A. Fitur Halaman Register 

Proses yang terjadi pada halaman register yaitu pengisian data nama lengkap 

alamat email, nomor handphone, serta password, kemudian sistem akan melakukan 

proses pencatatan ke dalam database dan membuka halaman login. Pengujian fitur 

ini dapat dilihat pada lampiran Lampiran 5 Tabel L5.1. 

 

B. Fitur Halaman Login 

Proses yang terjadi pada halaman login yaitu pengisian data username dan 

password, kemudian sistem akan melakukan proses pencocokan ke dalam database 

dan mengeksekusi login sesuai dengan akses yang diberikan kepada pengguna yang 

berusaha login. Pengujian fitur ini dapat dilihat pada lampiran Lampiran 5 Tabel 

L5.2. 

  

C. Fitur Halaman Master 

Proses yang terjadi pada halaman master yaitu pengisian rincian data-data 

yang digunakan untuk transaksi penjualan, dimana data yang diinputkan meliputi 

data barang dagang, data admin, data customer. Pengujian fitur ini dapat dilihat pada 

lampiran Lampiran 5 Tabel L5.3. 

 

D. Fitur Halaman Transaksi Penjualan 

Proses yang terjadi pada halaman penjualan yaitu pemilihan barang dan 

pencatatan data transaksi penjualan pada Wining House Store. Pengujian fitur ini 

dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
 

Tabel 4. 1 Uji Coba Halaman Transaksi Penjualan 

No Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

Output 
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1 Melakuka
n proses 
penambah
an barang 
ke dalam 
keranjang 
belanja 

Melakukan pengisian 
form login dengan isian: 
a. Email: 

Bud1@gmail.com 
b. Password: 

Sutardi Makimin 
Setelah berhasil login, 
customer memilih barang 
yang  dipilih dengan klik 
tombol tambah barang, 
yaitu: 
-Masker Lea 
-Oil Tissue 
Setelah selesai 
menambahkan barang ke 
dalam keranjang, 
customer mengklik icon 
keranjang untuk melihat 
daftar belanja dan 
subtotal. 

Munculnya 
barang-barang 
yang dipilih 
pada list barang, 
hasil 
perhitungan 
yang muncul 
pada subtotal 
dan data 
penjualan 
tersimpan 

Munculnya 
barang-barang 
yang dipilih 
pada list 
barang, hasil 
perhitungan 
yang muncul 
pada subtotal  

2 Melakuka
n Proses 
Checkout 

1. Memilih alamat 
tujuan 

2. Menekan tombol 
checkout 

Munculnya 
halaman baru 
yang 
menampilkan 
rekening tujuan 
pemabayaran. 

Halaman 
pembayaran 
yang 
menampilkan 
rekening 
tujuan. 

3 Menyeles
aikan 
proses 
pembayar
an 

1. mengklik menu 
profil 
2. membuka histori 
pengiriman 
3.  mengklik data row 
paling atas (baru), 
mengupload bukti transfer 
pada row tersebut. 

Muncul 
notifikasi 
pembayaran 
akan diproses, 
dan status 
pengiriman 
menjadi 
“diproses” 

Status menjadi 
diproses, 
apabila sudah 
dicheck admin 
akan menjadi 
“dikirim”. 

 

E. Fitur Halaman Ketertarikan 

Proses yang terjadi pada halaman ketertarikan adalah mengklasifikasikan 

daftar barang dagang yang akan ditampilkan sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan oleh pelanggan. Dimana pada proses ini diadaptasinya strategi cross 

selling dengan menggunakan algoritma naïve bayes untuk menetukan barang-

barang cross sellingnya. 
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Tabel 4. 2 Uji Coba Halaman Ketertarikan 

No Tujuan Input Output 
yang 
diharap
kan 

Output 

1 Menam
pilkan 
barang 
dagang 
sesuai 
kebutu
han 

Customer 
mengklik menu 
ketertarikan dan 
memilih kriteria 
setiap atribut 
sesuai kebutuhan. 

Daftar barang 
dagang yang 
ditampilkan pada 
catalog 
merupakan 
barang-barang 
yang memenuhi 
kriteria 
kebutuhan 
customer 

Muncul catalog 
barang yang berisi 
barang dagang 
sesuai dengan 
kriteria 
ketertarikan. 

2 Mengece
k produk 
cross 
selling  

Memilih barang 
pada catalog, lalu 
klik lihat detail.  

Spesifikasi dan 
deskripsi 
singkat 
mengenai 
detail barang 
yang dipilih 
terlihat, diikuti 
dengan adanya 
barang cross 
selling. 

Muncul 
spesifikasi dan 
deskripsi barang, 
disusul dengan 
15barang cross 
selling yang 
sesuai dengan 
kecocokan 
atribut barang 
yang dipilih. 

 

F. Fitur Halaman Rekap Penjualan 

Proses yang terjadi pada halaman rekap penjualan adalah mencari data 

penjualan, cek status pembayaran, rekap penjualan, serta mencetak rekap penjualan. 

Pada setiap proses tersebut, diuji apakah dapat berfungsi dengan baik dan 

mengeluarkan output sesuai dengan yang diharapkan 
 

Tabel 4. 3 Uji Coba Halaman Rekap Penjualan 

No Tujuan Input Output yang 
diharapkan 

Output 

1 Mencari 
data 
penjualan 

Memilih data 
penjualan yang 
ingin dilihat dengan 
filter yang tersedia 
pada tabel (filter 
periode tanggal) 

Detail data penjualan 
ditemukan 

Muncul 
detail data 
penjualan 
ditemukan 
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2 Cek Status 
pembayaran 

Memilih data 
penjualan yang 
ingin dirubah 
statusnya, klik 
detail, lalu klik 
“bayar sisa”, 
masukkan sisa yang 
harus dibayar 

Status pembayaran 
berubah menjadi 
“lunas” 

Status 
pembayar
an 
berubah 
menjadi 
“lunas” 

3 Cetak 
Rekap Data 
Penjualan 

Klik tombol cetak 
pada bagian pojok 
kanan atas tabel, 
filter sesuai yang 
diinginkan. 

Tampil halaman 
laporan rekap 
penjualan sesuai 
filter yang dipilih 

Laporan 
rekap 
penjualan 
siap dicetak 

 

4.5.3. Hasil User Acceptance Test (UAT) 

 Untuk kuisioner yang dikumpulkan dapat dilihat pada lampiran 5, dimana 

dari kuisioner tersebut dapat disimpulkan respon pengguna sebagai berikut: 

Table 4.4 Tabel Hasil UAT 

No. Pertanyaan Jawaban Jumlah Rata-
rata 
(%) 

A B C D E 

1. Apakah aplikasi yang 
dibuat memiliki tampilan 
yang mudah dipahami? 

6 4 0 0 0 46 92 

2. Apakah aplikasi mampu 
membantu dalam 
pembuatan laporan? 

5 5 0 0 0 45 90 

3. Apakah aplikasi yang 
dibuat dapat 
menampilkan catalog 
produk sesuai 
kebutuhan? 

6 4 0 0 0 44 88 

4. Apakah aplikasi yang 
dibuat memiliki fitur 
yang mudah dimengerti? 

4 3 3 0 0 41 82 

5. Apakah aplikasi yang 
dibuat sudah sesuai 
dengan kebutuhan 
perusahaan? 

5 4 1 0 0 44 88 

6. Aapakah aplikasi yang 
sudah dibuat dapat 
berjalan dengan baik 
tanpa ada bug? 

4 4 2 0 0 42 84 
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4.5.4. Evaluasi Hasil Testing 

Berdasarkan hasil uji coba menggunakan cara black box testing yang 

sudah dilaksanakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aplikasi mampu mencatat transaksi penjualan yang terjadi pada Wining 

House Store 

2. Aplikasi dapat mencegah user yang tidak dikenali oleh sistem masuk  

3. Aplikasi mampu mengklasifikasikan barang cross selling sesuai dengan 

kebutuhan customer 

4. Data Master dapat dikelola dengan baik tanpa terjadi error 

5. Aplikasi menyediakan rekap penjualan yang dapat dilihat dan dicetak oleh 

user yang memiliki akses. 

 

4.5.5. Pembahasan Implementasi Cross Selling 

Flow Proses Cross-Selling pada lampiran 8 gambar L8.4 menunjukkan 

proses cross selling dengan penghitungan barang pada aplikasi kali ini dijabarkan 

sebagai berikut: 

Data sample untuk penghitungan adalah Masker Lea dengan SKU msklea. 

1. Proses dimulai dengan menjadikan atribut yang ada pada barang dengan SKU 

“msklea” sebagai data sample untuk acuan penghitungan. 

2. Seluruh data barang yang termasuk dalam kategori “kecantikan” akan di-

generate untuk menjadi data training yang digunakan untuk mencari data yang 

paling sesuai. 

3. Menghitung besaran label dengan rumus 1/banyaknya data. Dimana pada 

kategori kecantikan ada 85 data barang, yang menghasilkan  

1/85 =0.0117647058 

4. Mengecek seluruh data dari atribut yang ada di dalam data barang adalah string. 

Apabila ada data yang numeric maka proses tidak dapat dilakukan, sementara 

apabila seluruh data di dalam atribut adalah string maka, setiap ada akan diberi 

nilai 1. 
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5. Mencocokan nilai atribut yang dimiliki oleh seluruh barang pada kategori 

kecantikan dengan menggunakan rumus: 

N = 1 + 0.0117647058 

 

Dimana nanti akan tersusunlah daftar barang-barang yang memiliki kesamaan dari 

segi nilai atribut yang nanti akan ditampilkan sebagai barang-barang cross selling. 

Hasil perhitungan nantinya akan menghasilkan nilai probabilitas, yang mana 

semakin besar nilai probabilitas dimiliki suatu barang maka semakin dekat pula 

relasi barang tersebut sebagai barang cross selling. Contoh hasil perhitungan akan 

tampil seperti ini: 

 
Gambar 4.24 Output Perhitungan Cross-Selling 

 

4.5.6. Pembahasan Implementasi Naïve Bayes 

Implementasi algoritma naïve bayes pada aplikasi website e-commerce 

dengan strategi cross selling pada Wining House kali ini dijabarkan dengan proses 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.25 Menentukan Kriteria Ketertarikan 

1. Pelanggan dapat mengaktifkan algoritma naïve bayes sesuai dengan kriteria 

yang diinginkan dengan menekan tombol “ubah ketertarikan”, pada menu 

tersebut akan diberikan pilihan kriteria atribut yang diinginkan. Proses ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.25. 

2. Setelahnya system akan secara otomatis menampilkan barang-barang yang 

sesuai dengan kriteria pada katalog. 

3. Untuk penerapan strategi  cross selling pada barang-barang yang ditampilkan 

akan di tampilkan pada bagian bawah dari halaman detail barang yang dipilih 

oleh pelanggan. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Penampakan Barang Cross Selling 

4. Pada halaman tersebut nantinya akan ditampilkan 5 barang additional yang 

dapat dipilih oleh pelanggan sebagai pilihan tamabahn barang belanja mereka. 

Barang terkait tersebut diseleksi menggunakan perhitungan algoritma naïve 

bayes yang menghitung kecocokan probabilitas atribut barang yang paling 
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cocok dengan kriteria pilihan dari pelanggan pada proses pemilihan kriteria 

barang ketertarikan. Hasil penghitungan probabilitas atribut barang dagang 

menggunakan algoritma naïve bayes ini dapat dilihat pada Gambar 4.27. 

 
Gambar 4.27 hasil Perhitungan Probabilitas Naive Bayes
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BAB V  

PENUTUP 

 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari uji coba dan evaluasi Rancang Bangun Website E-

Commerce dengan Strategi Cross Selling menggunakan Metode Naïve Bayes pada 

Wining House Store maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Aplikasi menampilkan daftar barang-barang cross selling untuk memberikan 

penawaran barang penunjang kepada pelanggan dan menyediakan 

notifikasinya di halaman utama peminatan untuk memberikan pelanggan 

catalog yang berisikan barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan 

pelanggan saat ingin berbelanja pada system,  

2. Aplikasi dapat menampilkan dashboard untuk user yang merupakan pemilik 

Wining House. Pada dashboard tersebut menampilkan grafik jumlah 

penjualan bulanan & jumlah penjualan per kategori barang dalam periode 

waktu bulanan.  

3. Berdasarkan hasil dari pengujian menggunakan metode user acceptance 

testing, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi website dapat 

berjalan dengan stabil dan tanpa kendala dengan skor penerimaan di atas 

80%. 

 

5.2 Saran 

Penulis menyadari dalam membangun sebuah Aplikasi Penjualan ini 

diperlukan saran untuk mengembangkan aplikasi yang telah dibuat.Saran dari 

penulis untuk pengembangan aplikasi ini, yaitu : 

1. Aplikasi dapat memfilter penjualan lebih detail, yaitu dengan grafik tahunan, 

perbandingan naik turun volume penjualan. Hal ini disaranakan agar aplikasi 

mampu memberikan informasi yang lebih kompleks untuk kebutuhan analisa 



51  

  

tren penjualan, informasi tersebut juga dapat digunakan oleh pemilik Wining 

House untuk melakukan perencanaan pengembangan usahanya. 

2. Aplikasi dapat terintegrasi dengan aplikasi penyedia layanan pembayaran 

digital maupun jenis-jenis e-wallet yang dapat memudahakan proses verfikasi 

dan proses pembayaran pesanan oleh para pelanggan.
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