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ABSTRAK 

 

Yayasan Sekolah Ekspor Nasional merupakan sarana pembelajaran terkait 

aspek ekspor serta bekerja sama dengan beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) dalam membantu mereka melakukan kegiatan ekspor. Salah satu 

kegiatan dilakukan yaitu merancang serta membangun website untuk UMKM 

sebagai sarana informasi, transaksi hingga promosi. Dengan adanya kerjasama ini, 

Yayasan Sekolah Ekspor Nasional memiliki proyek untuk membantu UMKM, 

salah satunya UMKM Witrove untuk melakukan proses pemasaran, sarana 

informasi serta penjualan dengan dibuatnya sebuah website yang dapat menunjang 

aktivitas tersebut. UMKM Witrove memerlukan website resmi guna menampung 

informasi serta dapat melakukan proses transaksi penjualan. Maka dari itu penulis 

mewujudkan terbentuknya website dengan membuat desain front-end website 

witrove menggunakan metode SDLC (Systems Development Life Cycle) hingga 

tahap implementasi dan testing. Hasil implementasi front-end terdapat sebanyak 19 

halaman dengan fitur yang disediakan terbagi dua jenis yakni fitur untuk admin dan 

fitur untuk customer. Fitur untuk admin ada mengelola data yang dibutuhkan pada 

website seperti create data, update data, delete data dan melihat data. Sedangkan 

fitur untuk customer terdapat login, register, forgot password, cart, payment, 

mengelola profil, dan pembelian produk. Berdasarkan hasil implementasi, telah 

dilakukan pengujian dengan SUS (System Usability Scale) front-end website 

Witrove termasuk ke dalam kategori “Excellent” dengan scale grade C dan 

mendapatkan penilaian acceptable atau dapat diterima. 

Kata kunci : Witrove, Front-End, Website, SUS, SDLC 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Yayasan Sekolah Ekspor Nasional adalah salah satu lembaga pelatihan 

ekspor yang saat ini mendayagunakan teknologi digital. Sekolah Ekspor bekerja 

sama dengan mahasiswa peserta MSIB (Magang dan Studi Independen 

Bersertifikat) dengan cara memberikan pemaparan materi terkait dengan 

pembelajaran dan pengembangan produk serta seluruh hal mengenai aspek ekspor. 

Sekolah Ekspor memiliki tiga track pembelajaran yang harus dipilih oleh 

mahasiswa pelatihannya yakni Fasilitator UMKM, Pengembangan Produk dan 

Aplikasi Digital Ekspor. Setiap mahasiswa pelatihan mendapatkan materi dasar 

mengenai aspek ekspor dan materi track pilihan masing – masing mahasiswa. 

Sekolah Ekspor bukan hanya menjadi sarana pembelajaran terkait aspek 

ekspor, tetapi juga bekerja sama dengan beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM) untuk membantu mereka dalam melakukan kegiatan ekspor, transaksi 

penjualan, sarana informasi maupun promosi dengan memanfaatkan teknologi 

digital. Kegiatannya seperti membantu UMKM dalam re-branding, 

mempromosikan produk maupun merancang dan membangun website untuk 

UMKM sebagai sarana informasi, transaksi hingga promosi. Dengan adanya 

kerjasama ini, Sekolah Ekspor memiliki proyek untuk membantu UMKM salah satu 

UMKM adalah UMKM Witrove untuk melakukan proses pemasaran, sarana 

informasi serta penjualan dengan dibuatnya sebuah website yang dapat menunjang 

aktivitas tersebut. 
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Witrove merupakan UMKM yang menjual berbagai macam produk 

kerajinan tangan dengan bahan utama eceng gondok yang diolah menjadi tas, 

peralatan rumah tangga, dan masih banyak lagi. UMKM yang dibimbing oleh 

Yayasan Sekolah Ekspor Nasional ini berpotensi untuk melakukan ekspor produk 

ke luar negeri karena produknya yang berkualitas dan unik. UMKM Witrove telah 

mempunyai akun Instagram sebagai media pemasaran serta promosi produknya.  

Berdasarkan hasil studi literatur dan wawancara kepada pihak Yayasan 

Sekolah Ekspor Nasional mengenai UMKM ini, UMKM Witrove memerlukan 

website resmi guna menampung informasi terkait katalog produk, rincian produk 

dan informasi lainnya dengan jelas serta dapat melakukan proses transaksi 

penjualan. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis mewujudkan 

terbentuknya website dengan cara membuat desain Front-End Website UMKM 

Witrove dengan Studi Kasus Yayasan Sekolah Ekspor Nasional dengan harapan 

memberikan solusi dari permasalahan pada UMKM Witrove. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada pada latar belakang, maka 

dapat disampaikan bahwa rumusan masalah pada kerja praktik adalah bagaimana 

merancang dan membuat frontend pada website UMKM Witrove berdasarkan studi 

kasus Yayasan Sekolah Ekspor Nasional yang akan digunakan sebagai wadah 

dalam memasarkan produknya. 
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1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam pelaksanaan Kerja Praktik terdapat 

beberapa batasan masalah, antara lain : 

1. Analisis proses bisnis dan perancangan frontend website hanya dilakukan pada 

UMKM Witrove berdasarkan studi kasus Yayasan Sekolah Ekspor Nasional 

2. Frontend meliputi bagian halaman untuk customer dan admin. 

3. Menggunakan framework laravel dalam mengerjakan frontend website UMKM 

Witorve 

4. Tools yang digunakan dalam pembuatan frontend website UMKM Witrove 

yaitu menggunakan bootstrap, css, dan html 

5. Pembuatan frontend hanya sampai pembuatan halaman dan tahap implementasi 

pemrograman dan pengujian sistem, tidak sampai database dan tahap 

maintanance.  

 
1.4. Tujuan 

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat 

disesuaikan bahwa, tujuan dari kerja praktik ini adalah melakuan perancangan 

frontend website UMKM Witrove berdasarkan studi kasus Yayasan Sekolah 

Ekspor Nasional untuk menunjang aktivitas ekspor pada UMKM Witrove agar 

dapat membantu mewujudkan terbentuknya tampilan halaman pada website 

sehingga UMKM Witrove lebih mudah dalam melakukan penjualan ke calon 

customer dari berbagai daerah maupun negara. 
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1.5. Manfaat 

Adapun manfaat dari pelaksanaan Kerja Praktik ini untuk mitra 

perusahaan, antara lain: 

1. Membantu Yayasan Sekolah Ekspor Nasional dalam studi kasus UMKM 

Witrove dalam pembuatan tampilan frontend website.  

2. Memudahkan Yayasan Sekolah Ekspor Nasional dalam studi kasus UMKM 

Witrove  dalam memiliki tampilan frontend website. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

 

2.1 Latar Belakang Perusahaan 

Perkembangan ekonomi dan globalisasi membuat suatu negara saling 

ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan dan 

memasarkan produk unggul negaranya, dalam hal ini negara-negara dunia 

melaksanakan pertukaran barang dan jasa dalam konteks perdagangan 

internasional. Pada umumnya negara-negara sedang berkembang mengandalkan 

kelancaran arus pendapatan devisa dan kegiatan ekonominya yang berasal dari 

ekspor. Dalam zaman modern seperti sekarang ini hampir semua negara mengikuti 

proses pembangunan yang menggantungkan diri pada ekspor sebagai penggerak 

pertumbuhan ekonominya. 

Persaingan dunia usaha yang semakin kompetitif, mendorong perusahaan 

untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai aset utama dan mitra strategis 

dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan seringkali 

bersaing untuk mendapatkan SDM yang kompeten dan berkualitas sedini mungkin. 

Seiring berkembangnya zaman, lulusan perguruan tinggi dituntut untuk mampu 

beradaptasi dengan pesatnya perkembangan jaman mulai dari segi sosial, budaya, 

ekonomi, dan teknologi pada era revolusi industry 4.0 serta lulusan mahasiswa juga 

di tuntut untuk lebih meningkatkan kapasitas kinerja dan pengalaman berdasarkan 

perkembangan yang ada, jadi nilai akademis itu penting namun keahlian hard skill 

maupun soft skill tidak kalah penting pada masa dewasa ini. Visi dari sekolah 

ekspor ini adalah menumbuh-kembangkan eksportir 
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baru khususnya para UKM, kalangan perguruan tinggi dan generasi muda, 

berkontribusi pada pembangunan perekonomian nasional melalui peningkatan 

penerimaan devisa, membangun kewirausahaan global di kalangan UKM dan 

generasi muda. Sedangkan misi dari sekolah ekspor ini adalah menyediakan sarana 

pembelajaran holistik praktis, menyediakan sarana berbagi pengetahuan dan 

pengalaman di pasar lokal dan global yang berorientasi pada pengembangan ekspor, 

membangun jejaring usaha bisnis di dalam dan luar negeri (diaspora, pekerja 

migran dan pelajar Indonesia di luar negeri). 

 

 

Gambar 2. 1 Logo Yayasan Sekolah Ekspor Nasional 

 
Sekolah Ekspor menyiapkan peserta yang mengikuti program di Sekolah 

Ekspor agar mampu dan siap menjadi eksportir yang baik, melalui 3 bidang fokus, 

yaitu Pengembangan Produk Ekspor, Fasilitator UKM Ekspor, dan Aplikasi Digital 

Ekspor. Dalam meningkatkan kualitas calon eksportir, Yayasan Sekolah Ekspor 

Nasional melakukan beberapa kegiatan yang diisi oleh pemateri yang sangat 

berpengalaman di bidangnya mulai dari anggota KADIN hingga wakil presiden 

Indonesia. Sejauh ini Sekolah Ekspor telah mengadakan 2 batch yang diikuti total 

hamper 1000 peserta. Sekolah Ekspor dipimpin oleh seorang kepala sekolah, kepala 

Sekolah Ekspor adalah Bapak Dr. Handito Joewono.Yayasan Sekolah Ekspor 

Nasional berlokasi di gedung SMESCO (Small and Medium Enterprises and 
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Cooperatives), Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. Berikut merupakan gambar lokasi Yayasan Sekolah 

Ekspor Nasional jika dilihat dari peta. 

 

 

Gambar 2. 2 Peta Lokasi Yayasan Sekolah Ekspor Nasional 

 
2.2 Identitas Perusahaan 

Nama Instansi : Yayasan Sekolah Ekspor Nasional 

Alamat           : SMESCO Indonesia, Jalan Gatot Subroto No.Kav. 94,  

                          RT.11/RW.3, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus  

                          Ibukota Jakarta 12780 

No. Telepon    : (+62) 81510410600, (+62) 8119232300 

Website            : https://sekolahekspor.com/ 

Email           : halo@sekolahekspor@gmail.com   

 
2.3 Visi Perusahaan 

Dalam mencapai tujuannya Yayasan Sekolah Ekspor  Nasional memiliki 

beberapa visi. Berikut adalah visi yang dimiliki oleh Yayasan Sekolah Ekspor 

Nasional.  
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1. Menumbuhkembangkan eksportir baru khususnya para UKM, Kalangan 

perguruan tinggi dan generasi muda. 

2. Berkontribusi pada pembangunan perekonomian nasional melalui peningkatan 

penerimaan devisa dan membangun kewirausahaan global dikalangan UKM 

dan generasi muda 

 
2.4 Misi Perusahaan 

Dalam mewujudkan visi yang dituju Yayasan Sekolah Ekspor Nasional 

memiliki 3 misi, antara lain: 

1. Menyediakan sarana pembelajaran holistik praktis. 

2. Menyediakan sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman dipasar lokal dan 

global yang berorientasi pada pengembangan ekspor. 

3. Membangun jejaring usaha bisnis didalam maupun luar negeri. 

 
2.5 Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan perusahaannya, Yayasan Sekolah Ekspor Nasional 

memiliki struktur organisasi. Berikut ini merupakan gambaran dari struktur 

organisasi yang dimiliki oleh Sekolah Ekspor. 

 

 

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Yayasan Sekolah Ekspor Nasional 
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Berikut ini adalah tugas dan peran yang dilakukan pada struktur organisasi yang 

ada di Sekolah Ekspor : 

1. Kepala Sekolah  

Kepala Sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk 

memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau 

tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid 

yang menerima pelajaran. Dengan ini Kepala Sekolah dapat disebut sebagai 

pemimpin di satuan pendidikan yang tugasnya menjalankan menajemen satuan 

pendidikan yang dipimpinnya. 

2. Direktur Sekolah Ekspor 

Tugas pokok dari Direktur Sekolah Ekspor adalah sebagai koordinator, 

komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam 

menjalankan dan memimpin Sekolah Ekspor. 

3. Koordinator Pengembangan Materi 

Memiliki tugas yaitu menyampaikan materi kepada mahasiswa yang ada di 

Sekolah Ekspor. 

4. Koordinator Lapangan 

Koordinator Lapangan bertanggungjawab penuh terhadap segala hal yang 

berhubungan dengan operasional Sekolah Ekspor dilapangan dan Membuat 

rencana dan realisasi kegiatan pembelajaran setiap hari. Koordinator lapangan 

dibagi menjadi beberapa divisi yaitu : 

a. Hubungan Mentor 

Menghubungi dan berkoordinasi dengan para mentor yang ada di Sekolah 

Ekspor. 
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b. Hubungan Kemahasiswaan 

Berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mahasiswa yang mengikuti 

Sekolah Ekspor terkait kendala yang dialami atau pertanyaan – pertanyaan 

seputar Sekolah Ekspor. 

c. Hubungan Eksternal 

Bertanggung jawab kepada lembaga kampus para peserta yang mengikuti 

program di Sekolah Ekspor. 

5. Koordinator Management Learning System 

Memiliki tugas mengurusi website Sekolah Ekspor dan juga membuat website 

SELS yang di peruntukan bagi para mahasiswa. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 UMKM  

Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM) adalah istilah umum dalam dunia 

ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan 

maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang 

No. 20 tahun 2008. Penggolongan UMKM didasarkan batasan omzet pendapatan 

per tahun. UMKM adalah usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, 

maupun badan usaha dengan kekayaan dan omzet yang tidak lebih dari Rp500 juta 

per tahunnya. Dengan kata lain, pendapatan yang dihasilkan oleh setiap pelaku 

usaha yang menjalankannya juga masih tergolong kecil. Tidak heran juga banyak 

pelaku UMKM yang menjalankan bisnisnya dari dalam rumah sendiri. Usaha yang 

tergolong UMKM pun bisa bermacam-macam. Dapat  dijumpai seperti bisnis 

kuliner gerobakan, warung kelontong, hingga mereka yang menjual jasa. Kadang, 

sejumlah industri kecil dan minimarket pun masih bisa dikategorikan sebagai bisnis 

kecil dan menengah. UMKM juga menjadi penggerak roda perekonomian nasional 

di Indonesia. Dari usaha-usaha ini, perputaran uang di pasaran menjadi sangat 

cepat. Selain itu, para pelaku UMKM juga ikut serta dalam membantu pemerintah 

membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak (Tim Redaksi, 2022). 

 
3.2 Witrove 

Witrove merupakan UMKM yang menjual berbagai macam produk 

kerajinan tangan dengan bahan utama eceng gondok yang diolah menjadi tas, 
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peralatan rumah tangga, dan masih banyak lagi. UMKM yang dibimbing oleh 

Yayasan Sekolah Ekspor Nasional ini berpotensi untuk melakukan ekspor produk 

ke luar negeri karena produknya yang berkualitas dan unik. Dalam proses produksi, 

untuk memastikan enceng gondok bertahan lama, digunakan teknik menjemur 

matahari dan juga menggunakan belerang. Berawal dari membuat kerajinan hingga 

mengikuti pelatihan, pada akhirnya hadirlah UMKM Witrove. Witrove ini dirintis 

sejak tahun 2008 dan berlokasi di Jalan Kebraon Indah Permai C-46, Surabaya, 

Jawa Timur. UMKM ini juga telah berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti 

JNE dan masih banyak lagi. Berkat Witrove, tanaman eceng gondok menjadi 

tanaman yang dapat dimanfaatkan dengan baik.  

 
3.3 Front-End 

Front-End adalah sebuah  bagian dari sistem  yang menyediakan  tampilan  

kepada  pengguna.  Bertugas untuk  mengembangkan  komponen-komponen  visual 

pada   suatu   sistem   dan   bertanggung   jawab   pada tampilan  antarmuka 

(Widhyaestoeti, Iqram, Mutiyah, & Khairunnisa, 2021). Biasanya merupakan 

sebuah user interface dimana user akan berinteraksi dengan sistem. Pekerjaan yang 

sering muncul sebagai seorang Front-End developer adalah desainer user interface 

dan desainer user experience. Seorang front end developer tidak akan membuat 

program atau aplikasi yang berjalan di logic bisnis tapi fokusnya akan lebih banyak 

ke antarmuka, desain grafis (user interface designer) dam bagaimana membuat 

desain yang nyaman digunakan oleh user. Bahasa pemrograman yang biasanya 

digunakan dalam pengembangan Front-End adalah HTML dan CSS (Arhandi, 

2016). 
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3.4 Website 

World  Wide  Web atau  WWW  atau juga  dikenal  dengan web adalah  

salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk  menampilkan  informasi  teks,  gambar diam  atau  gerak, animasi,  

suara,  dan  atau gabungan   dari   semuanya   itu   baik   yang bersifat statis     maupun    

dinamis     yang membentuk  satu  rangkaian  bangunan  yang saling terkait dimana 

masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau biasa disebut 

hyperlink (Mukti, 2018). 

 
3.5 Laravel Framework 

Framework adalah wadah atau kerangka kerja dari sebuah website yang 

akan dibangun. Dengan menggunakan kerangka tersebut waktu yang digunakan 

dalam membuat website lebih singkat dan memudahkan dalam melakukan 

perbaikan. Salah satu framework yang banyak digunakan oleh programmer adalah 

framework laravel. Laravel adalah framework berbasis PHP yang sifatnya open 

source, dan menggunakan konsep model – view – controller. Di dalam laravel 

terdapat file yang sifatnya default seperti vendor. File tersebut tidak boleh dihapus 

sembarangan sehingga ukuran website yang dibuta berukuran cukup besar. Selain 

itu, dibutuhkan koneksi internet untuk instalasi dan mengunduh library laravel, dan 

PHP minimal versi 5.4 untuk menjalankannya (Mediana & Nurhidayat, 2018). 

 
3.6 System Development Life Cycle (SDLC)  

 SDLC adalah proses pengubahan dan pembuatan sistem, model, serta 

metodologi yang digunakan untuk mengembangkan software (Jessica, 2021). 



14 
 

 
 

SDLC sendiri biasanya dilakukan berdasarkan panduan yang dibuat 

oleh stakeholders atau klien (Jevtic, 2019). SDLC (System    Development    Life    

Cycle) memiliki    beberapa    model    dalam    penerapan tahapan prosesnya. Salah 

satu modelnya yakni SDLC air terjun   (waterfall)   sering   juga   disebut   model 

alur hidup  klasik (classis  life  cycle) yang dimana hal ini menggambarkan 

pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada beberapa tahapannya (Wahid, 

2020).  

 

 

Gambar 3. 1 Tahapan Metode Waterfall (Wahid, 2020) 

 
Metode ini menyediakan  pendekatan alur   hidup   perangkat   lunak   

secara   sekuensial atau    terurut    dimulai    dari    analisis,    desain,  pengodean,    

pengujian,   dan   tahap   pendukung (support). Dalam proses pada metode 

Waterfall, terdapat beberapa langkah yang dilakukan, yakni :  

1. Requirement 

Dalam  tahap  ini  penulis  mulai  menganalisa  kebutuhan, mulai dari kebutuhan 

fungsional system maupun kebutuhan non fungsional. Informasi dan insight 

yang diperoleh dapat berupa dari hasil wawancara, survei, studi literatur, 

observasi, hingga diskusi (Adani, 2020). 

2. Design 
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Pada tahap ini, pengembang membuat desain sistem yang dapat membantu 

menentukan perangkat keras (hardware) dan sistem persyaratan dan juga 

membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan (Wahid, 

2020). 

3. Implementation 

Pada  tahap  ini  penulis  menerapkan  desain sistem yang telah dibuat pada tahap 

sebelumnya kedalam  bahasa pemrograman. Dimana bahasa    pemrograman 

yang  dipakai pada penelitian ini  adalah  menggunakan  bahasa  HTML dan CSS 

untuk pembuatan front end website. 

4. Testing 

Pada tahap ini dilakukan pengujian dari hasil pada tahap implementasi untuk 

mengetahui apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan desain dari aplikasi 

apakah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi, dengan adanya tahap pengujian, 

maka dapat mencegah terjadinya kesalahan, bug, atau error pada program 

(Adani, 2020). 

5. Maintanance 

Ini adalah tahap akhir dari metode waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi 

dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 

memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya 

(Wahid, 2020). 

3.7 System Usability Scale (SUS) 

Metode System Usability Scale (SUS) merupakan pengujian usability 

dijalankan untuk mengetahui seberapa efektif efisien dan memuaskan sebuah 

aplikasi web menurut pengguna sistem atau pengguna aplikasi (Arman, Defiariany, 
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Efendy, & Sari, 2021). SUS (System Usability Scale) juga merupakan kuisioner 

yang paling sering digunakan untuk menilai usability atau kegunaan dari suatu 

aplikasi yang dikembangkan oleh John Brooker pada tahun 1986. Kuisioner ini 

berisi 10 item pertanyaan dengan dilengkapi dengan 5 poin skala yang dapat 

digunakan oleh responden untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan 

tersebut. SUS (System Usability Scale) memiliki beberapa kelebihan yaitu 

(Purnamasari, Heryana, & Prihandani, 2021): 

1. Dapat dikalkulasi dengan cara yang sederhana dan hasilnya berupa skor 0-100 

hingga menjadikan skala ini mudah dimengerti. 

2. Tidak membutuhkan banyak biaya dalam penggunaanya 

3. Meskipun menggunakan sampel yang kecil namun dapat dibuktikan bahwa 

hasilnya valid dan reliabel. 

Terdapat 10 pertanyaan yang sering ditanyakan dalam menggunakan metode 

System Usability Scale (SUS). Berikut ini adalah 10 pertanyaan dapat disesuaikan 

dengan fitur yang diberikan seperti (Purnamasari, Heryana, & Prihandani, 2021) : 

1. Saya pikir saya akan sering menggunakan fitur ini. 

2. Saya merasa fitur ini terlalu rumit padahal dapat dibuat lebih sederhana. 

3. Saya rasa fitur ini mudah untuk digunakan. 

4. Saya pikir saya membutuhkan bantuan dari orang teknis untuk dapat 

menggunakan fitur ini. 

5. Saya menemukan bahwa terdapat berbagai macam fitur yang terintegrasi 

dengan baik dalam sistem. 

6. Saya rasa banyak hal yang tidak konsisten terdapat pada fitur ini. 

7. Saya rasa mayoritas pengguna akan dapat mempelajari fitur ini dengan cepat. 
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8. Saya menemukan bahwa fitur ini sangat tidak praktis ketika digunakan. 

9. Saya sangat yakin dapat menggunakan fitur ini. 

10. Saya harus belajar banyak hal terlebih dahulu sebelum saya dapat menggunakan 

fitur ini. 

Pertanyaan ganjil  (1,3,5,7,9) bersifat positif sedangkan pernyataan genap 

(2,4,6,8,10) bersifat negatif. Rentang skala likert disusun dari kiri ke kanan dengan 

skor 1 (sangat tidak setuju), 2 (kurang setuju), 3 (ragu-ragu), 4 (setuju), 5 (sangat 

setuju). Cara pengolahan data SUS sebagai berikut: 

1. Perhitungan  skor  setiap  pernyataan  nomor  ganjil (1,3,5,7,9)  diperoleh  dari  

nilai  jawaban  yang  dipilih kemudian dikurangi 1. 

2. Untuk setiap pernyataan nomor genap memiliki skor awal = 5. Sehingga 

perhitungan skor setiap pernyataan nomor genap diperoleh dengan cara skor 

awal (5) dikurangi nilai jawaban yang dipilih. 

3. Hasil skor setiap pertanyaan dijumlahkan kemudian dikalikan dengan 2,5 

sehingga skor SUS antara 0 sampai dengan 100 dan dibagi dengan jumlah 

responden. Perhitungan dengan menggunakan rumus berikut: 

 

� =
∑ R x 2,5

n  

 
Kemudian dalam melihat dan mengetahui  interpretasi  dari  skor  SUS  

yang diperoleh dapat dilakukan dengan membandingkan skor rata-rata  SUS  

dengan  rentang  nilai adjective  ratings, acceptability scores, dan grading scale 

seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 3. 2 Interpretasi / rata-rata skor SUS (Maricar & Pramana, 2020) 
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BAB IV 

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

Berdasarkan hasil dari studi literatur dan wawancara dengan pihak 

Yayasan Sekolah Ekspor Nasional yang bertujuan mendapatkan informasi 

mengenai alur bisnis dari UMKM Witrove. Pada proyek yang sedang berlangsung 

ini, diperlukan desain frontend website untuk beberapa halaman seperti halaman 

dashboard, halaman login, halaman register, halaman home, halaman katalog 

produk, halaman detail produk, serta halaman untuk transaksi. Dalam kerja praktik 

ini, penulis berusaha membantu dalam menyelesaikan proyek tersebut, sesuai 

dengan kebutuhan pengguna dengan beberapa tahap yaitu : 

1. Menganalisis kebutuhan pada website UMKM Witrove 

2. Merancang desain wireframe pada website UMKM Witrove 

3. Implementasi desain pada pemrograman dan pengujian System Usability Scale 

(SUS) 

 
4.1 Requirement Analysis (Analisis Kebutuhan) 

Dalam tahapan ini adalah menentukan konteks user. Dalam proses ini 

diperlukan analisis pengguna, kebutuhan fungsional, serta kebutuhan non-

fungsional untuk menentukan siapa saja yang terlibat secara langsung dalam sistem 

dan juga apa saja yang dibutuhkan dalam sistem. Hasil analisis yang dilakukan 

sebagai berikut : 

 
4.1.1 Analisis Pengguna 

Diperlukan identifikasi pengguna untuk mengetahui siapa saja pengguna 
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yang menggunakan aplikasi tersebut serta mengetahui kebutuhan yang diperlukan 

oleh pengguna. 

 
Tabel 4. 1 Hasil Identifikasi Pengguna 

Jenis Pengguna Kebutuhan 

Administrator a. Login 

b. Mengelola Kategori Produk 

c. Mengelola Produk 

d. Mengelola Customer 

e. Mengelola Staff UMKM 

f. Mengelola Pesanan 

g. Mengelola Pembayaran 

h. Laporan 

Customer a. Login 

b. Pendaftaran 

c. Mengelola Profil Akun 

d. Melihat Kategori Produk dan Produk 

e. Pembelian Produk 

f. Melihat testimoni 

 
 
4.1.2 Analisis Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan ini dibuat untuk mengetahui kebutuhan fungsional dari website 

Witrove. Berikut adalah kebutuhan fungsionalnya : 

a. Detil Kebutuhan Fungsional 

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung dengan user yang terlibat dalam 
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aplikasi ini seperti yang dijelaskan pada tabel 4.1, didapatkan kesimpulan dari 

kebutuhan pengguna mengenai fitur pada aplikasi ini yaitu sebagai berikut: 

 
Tabel 4. 2 Detil Kebutuhan Fungsional 

Jenis Pengguna Kebutuhan Fungsional 

Administrator a. Dapat login sesuai role yang diberikan 

b. Dapat mengelola kategori produk 

i. Dapat mengelola produk 

j. Dapat mengelola customer dan melihat 

identitas yang diisi customer 

k. Dapat mengelola staff UMKM dan 

memberikan role sesuai dengan tugas yang 

dimiliki 

l. Dapat mengelola pesanan customer 

m. Dapat mengelola pembayaran dari customer 

n. Dapat melihat laporan atau history 

pemesanan customer 

Customer a. Dapat login untuk melakukan pemesanan 

g. Dapat melakukan pendaftaran akun baru 

h. Dapat mengatur profil akun 

i. Dapat melihat kategori produk dan produk 

j. Dapat melakukan pemesanan produk 

k. Dapat melihat testimoni antar customer 

 
 

b. Sitemap 
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Sitemap adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk memetakan menu dan 

fitur dalam sebuah website yang berisi informasi tentang keterangan halaman, 

gambar dan lainnya. Dibawah ini merupakan sitemap dari website Witrove. 

 

 

Gambar 4. 1 Site Map website Witrove 

 
4.1.3 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

Kebutuhan ini dibuat untuk mengetahui kebutuhan dari website Witrove. 

Berikut adalah kebutuhan non-fungsionalnya : 

a. Keras (Hardware) 

1. Memory (RAM) 4 GB 

2. Laptop / Komputer 

b. Perangkat Lunak (Software) 

1. Visual Studio Code sebagai text editor 

2. Browser, seperti google chrome untuk melihat hasil tampilan yang telah 

dibuat pada text editor  

3. Laravel Framework sebagai framework dari website Witrove 

4. Figma sebagai editor untuk desain wireframe website Witrove 

5. Draw.io sebagai editor untuk membuat diagram seperti use case diagram 

dan site map 
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4.2 Design  

Sebelum memasuki tahap implementasi coding, pada tahap ini dilakukan 

perancangan desain frontend berupa wireframe untuk halaman-halaman yang ada 

pada website Witrove. Halaman website yang dibuat terdapat 19 halaman yang 

terdiri dari 8 halaman admin dan 11 halaman customer Berikut hasil wireframe 

yang telah dibuat pada halaman-halaman yang ada pada website Witrove: 

 
4.2.1 Halaman Admin 

Pada halaman admin terdapat 8 halaman yakni, halaman login admin, 

halaman home dashboard, halaman data produk (product), halaman data kategori 

(categories), halaman data pemesanan (order), halaman data pembayaran 

(payment), halaman data pelanggan (customer), dan halaman data admin. Berikut 

hasil tampilan wireframe halaman admin yang telah dibuat. 

1. Wireframe Halaman Login Admin 

Pada halaman login admin, untuk mengakses dashboard pada website ini 

diharuskan memasukkan email dan password yang telah ada untuk admin. 

Berikut wireframe pada halaman login admin. 
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Gambar 4. 2 Wireframe halaman login admin 

 

 
2. Wireframe Halaman Home Dashboard (My Dashboard) 

Halaman Home Dashboard (My Dashboard) merupakan halaman awal pada 

dashboard admin website ini. Pada halaman ini admin disambut dengan tulisan 

selamat datang dan logo yang nantinya terdapat gambar salah satu produk 

UMKM Witrove sebagai background. Berikut tampilan wireframe halaman 

home dashboard.  

 

 

Gambar 4. 3 Wireframe halaman home dashboard 

 
3. Wireframe Halaman Data Produk (Product) 
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Pada halaman ini merupakan halaman untuk mengelola data produk yang 

ditampilkan pada halaman customer. Terdapat table dan juga sidebar. Selain itu 

juga terdapat icon akun di pojok kanan atas. Berikut tampilan wireframe 

halaman data product. 

 

 

Gambar 4. 4 Wireframe halaman data product 

 
4. Wireframe Halaman Data Kategori (Categories) 

Pada halaman ini merupakan halaman untuk mengelola data kategori yang 

ditampilkan pada halaman customer. Terdapat table dan juga sidebar. Selain itu 

juga terdapat icon akun di pojok kanan atas. Berikut tampilan wireframe 

halaman data categories. 
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Gambar 4. 5 Wireframe halaman data categories 

 
5. Wireframe Halaman Data Pemesanan (Order) 

Pada halaman ini merupakan halaman untuk mengelola data pemesanan (order) 

yang ditampilkan pada halaman customer. Terdapat table dan juga sidebar. 

Selain itu juga terdapat icon akun di pojok kanan atas. Berikut tampilan 

wireframe halaman data order. 

 

 

Gambar 4. 6 Wireframe halaman data order 
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6. Wireframe Halaman Data Pembayaran (Payment) 

Pada halaman ini merupakan halaman untuk mengelola data pembayaran 

(payment) yang ditampilkan pada halaman customer. Terdapat table dan juga 

sidebar. Selain itu juga terdapat icon akun di pojok kanan atas. Berikut tampilan 

wireframe halaman data payment. 

 

 

Gambar 4. 7 Wireframe halaman data payment 

 
7. Wireframe Halaman Data Admin 

Pada halaman ini merupakan halaman untuk melihat data pelanggan yang sudah 

terdaftar (customer) pada website Witrove. Terdapat table dan juga sidebar. 

Selain itu juga terdapat icon akun di pojok kanan atas. Berikut tampilan 

wireframe halaman data customer. 
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Gambar 4. 8 Wireframe halaman data admin 

 
8. Wireframe Halaman Data Pelanggan (Customer) 

Pada halaman ini merupakan halaman untuk melihat data pelanggan yang sudah 

terdaftar (customer) pada website Witrove. Terdapat table dan juga sidebar. 

Selain itu juga terdapat icon akun di pojok kanan atas. Berikut tampilan 

wireframe halaman data customer. 

 

 

Gambar 4. 9 Wireframe halaman data customer 

 
9. Wireframe Halaman Laporan 
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Pada halaman ini merupakan halaman untuk melihat data laporan atau history 

dari pemesanan customer yang masuk pada UMKM Witrove 

 

 

Gambar 4. 10 Wireframe Halaman Laporan 

 
4.2.2 Halaman Customer 

Pada halaman customer terdapat 11 halaman yakni, halaman login, halama 

register, halaman, forgot password, halaman home, halaman katalog produk, 

halaman detail produk, halaman keranjang (cart), halaman pembayaran (payment), 

halaman konfirmasi pembayaran (confirm payment), halaman akun profil, dan 

halaman about us. Berikut hasil tampilan wireframe yang telah dibuat pada halaman 

customer. 

1. Wireframe Halaman Login Customer 

Pada halaman login, jika ingin mengakses akun pada website ini diharuskan 

memasukkan email dan password yang telah dimiliki. Berikut wireframe pada 

halaman login. 
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Gambar 4. 11 Wireframe halaman login 

 
2. Wireframe Halaman Register 

Jika customer belum memiliki akun, maka customer dapat mendaftarkan akun 

dengan menekan tulisan create account pada halaman login. Kemudian 

customer berpindah ke halaman register (create account). Berikut tampilan 

wireframe pada halaman register. 

 

 

Gambar 4. 12 Wireframe halaman register 
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3. Wireframe Halaman Forgot Password 

Pada halaman ini dapat diakses jika lupa dengan password akun. Untuk 

mengakses halaman ini, dapat menekan tulisan forgot password yang terdapat 

pada halaman login. Berikut wireframe halaman forgot password.  

 

 

Gambar 4. 13 Wireframe halaman forgot password 

 
4. Wireframe Halaman Home  

Halaman Home merupakan halaman utama pada website ini. Pada halaman ini 

customer dapat melihat produk-produk terbaru, kategori produk yang ada pada 

UMKM Witrove, dan juga terdapat navbar yang berisi menu utama pada 

website ini serta terdapat footer. Halaman ini nantinya memanjang kebawah 

yang dapat di scroll dari atas hingga ke ujung bawah yang terdapat footer. 

Berikut tampilan wireframe Home Page. 
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Gambar 4. 14 Wireframe halaman home page 

 
5. Wireframe Halaman Katalog Produk 

Pada halaman ini customer dapat melihat semua daftar produk UMKM Witrove. 

Selain itu terdapat filter untuk melihat produk berdasarkan kategorinya. Berikut 

tampilan wireframe halaman katalog produk.  
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Gambar 4. 15 Wireframe halaman katalog produk 

 
6. Wireframe Halaman Detail Produk 

Pada halaman ini berisi mengenai detail produk seperti nama produk, deskripsi 

produk, kategori produk, harga produk, dan terdapat button cart untuk customer 

yang ingin membeli produk tersebut. Berikut tampilan wireframe halaman detail 

produk. 

 

 

Gambar 4. 16 Wireframe halaman detail produk 

 
 
7. Wireframe Halaman Keranjang (Cart) 

Halaman ini berisi daftar produk yang dibeli oleh customer. Selain itu pada 

halaman ini juga customer melakukan proses pembayaran produk yang dibeli 
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pada website Witrove. Berikut tampilan wireframe halaman keranjang. 

 

 

Gambar 4. 17 Wireframe halaman keranjang 

 
8. Wireframe Halaman Pembayaran (Payment) 

Pada halaman ini berisi form untuk customer mengisi data pengiriman barang 

dan detail pemesanan. Berikut tampilan wireframe halaman pembayaran.  

 

 

Gambar 4. 18 Wireframe halaman pembayaran 
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Gambar diatas merupakan halaman Pembayaran bagian atas, yang berisi form 

data pembeli yang akan digunakan untuk pengiriman. kemudian dibawahnya 

terdapat order summary yang berisi ringkasan pemesanan. Berikut wireframe 

dari bagian order summary pada halaman Pembayaran. 

 

 

Gambar 4. 19 Wireframe halaman pembayaran order summary 

 
9. Wireframe Halaman Konfirmasi Pembayaran (Confirm Payment) 

Setelah mengisi form pada halaman pembayaran, kemudian akan memasuki 

halaman konfirmasi pembayaran yang berisi kode pembayaran. Berikut 

tampilan wireframe halaman konfirmasi pembayaran. 

 

 

Gambar 4. 20 Wireframe halaman konfirmasi pembayaran 
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10. Wireframe Halaman Akun Profil 

Halaman ini berisi informasi akun pengguna seperti nama, email, dan juga 

password akun website pengguna. Selain itu terdapat tombol logout untuk 

keluar dari akun yang sedang login saat itu. Berikut tampilan wireframe 

halaman akun profil. 

 

 

Gambar 4. 21 Wireframe halaman akun profil 

 
11. Wireframe Halaman About Us 

Halaman ini berisi mengenai informasi profil UMKM Witorve seperti logo, 

deskripsi UMKM Witrove, serta akun media social yang dimiliki UMKM 

Witrove. Berikut tampilan wireframe halaman about us. 
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Gambar 4. 22 Wireframe halaman about us 

 
12. Wireframe Halaman History Pemesanan 

Pada halaman ini merupakan halaman untuk history pemesanan customer 

dengan menggunakan akun yang dimiliki. 

 

 

Gambar 4. 23 Wireframe Halaman History Pemesanan 

 
13. Wireframe Halaman Testimoni 

Pada halaman ini merupakan halaman untuk melihat data testomoni customer 

yang telah melakukan pemesanan pada UMKM Witrove 
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Gambar 4. 24 Wireframe Halaman Testimoni 

 
4.3 Impelementasi dan Pengujian Sistem 

Setelah pembuatan desain berupa wireframe, selanjutnya dilakukan 

implementasi pemrograman menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor 

dan Browser berupa Google Chrome untuk melihat hasil implementasi. Kemudian 

akan dilakukan pengujian dengan menggunakan System Usability Scale (SUS). 

Berikut hasil implementasi pemrograman tampilan desain dan pengujiannya : 

 
4.3.1 Halaman Admin 

Pada halaman admin diperuntukkan admin yang dapat mengelola data-

data yang digunakan pada website Witrove. Berikut hasil tampilan halaman admin 

yang telah dibuat. 

1. Halaman Login Admin 

Pada halaman ini terdapat input email dan password bagi admin yang telah 

memiliki akun pada website ini. Setelah memasukkan email dan password 

admin dapat menekan tombol login admin untuk melanjutkan proses login 

admin. Berikut tampilan halaman login admin. 
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Gambar 4. 25 Halaman login admin 

 
2. Halaman Home Dashboard  

Pada halaman ini admin disambut dengan tulisan welcome dan juga terdapat 

logo Witrove. Selain itu, dalam halaman ini juga terdapat sidebar yang berisi 

menu-menu pada halaman dashboard seperti My Dashboard untuk mengakses 

halaman ini, lalu Product untuk mengakses halaman data produk, Categories 

untuk mengakses halaman data kategori, Order untuk mengaskes halaman data 

pemesanan (order), Payment untuk mengaskes halaman data pembayaran 

(payment), Customer untuk mengakses halaman data pelanggan (customer), dan 

juga Logout untuk keluar dari halaman dashboard yang nantinya akan kembali 

ke halaman login admin. Berikut tampilan halaman dashboard home.  
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Gambar 4. 26 Halaman home dashboard (My Dashboard) 

 
3. Halaman Data Product 

Pada halaman ini terdapat tabel yang berisi data-data produk Witrove seperti id 

produk, gambar produk, nama produk, deskripsi produk, id kategori produk, 

harga produk, dan stok produk. Selain itu terdapat button create new data untuk 

menambahkan data baru, button action dengan icon pensil untuk edit data dan 

button dengan icon trash untuk menghapus data. Berikut tampilan halaman data 

product. 

 

 

Gambar 4. 27 Halaman data product 

 
4. Halaman Data Categories 

Pada halaman ini terdapat tabel yang berisi data-data kategori produk Witrove 



  41

 

 

seperti id kategori dan nama kategori. Selain itu terdapat button create new data 

untuk menambahkan data baru, button action dengan icon pensil untuk edit data 

dan button dengan icon trash untuk menghapus data. Berikut tampilan halaman 

data categories. 

 

 

Gambar 4. 28 Halaman data categories 

 
5. Halaman Data Order 

Pada halaman ini terdapat tabel yang berisi data-data pemesanan produk 

Witrove seperti id order, id customer, id produk, kuantiti, harga subtotal, dan 

total harga. Selain itu terdapat button action dengan icon checklist untuk 

menerima order dan button dengan icon silang untuk menghapus data. Berikut 

tampilan halaman data order. 
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Gambar 4. 29 Halaman data pemesanan (order) 

 
6. Halaman Data Payment 

Pada halaman ini terdapat tabel yang berisi data-data pembayaran pemesanan 

seperti id pembayaran, metode pembayaran, id pemesanan, id customer, nomor 

telepon customer, alamat customer, dan total harga pemesanan. Selain itu 

terdapat status dengan tulisan done untuk customer yang telah melakukan 

pembayaran dan not yet untuk customer yang belum melakukan pembayaran. 

Berikut tampilan halaman data payment. 

 

 

Gambar 4. 30 Halaman data pembayaran (payment) 

 
7. Halaman Data Admin 

Pada halaman ini terdapat tabel yang berisi data-data admin seperti id admin, 

nama admin, email, password. Selain itu terdapat status dengan tulisan active 
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untuk customer yang akunnya masih aktif di website ini . Berikut tampilan 

halaman data customer. Lalu terdapat button create new data untuk 

menambahkan data baru, button action dengan icon pensil untuk edit data dan 

button dengan icon trash untuk menghapus data. Berikut tampilan halaman data 

admin. 

 

 

Gambar 4. 31 Halaman data admin 

 
8. Halaman Data Customer 

Pada halaman ini terdapat tabel yang berisi data-data customer saat melakukan 

registrasi akun seperti id customer, nama customer, email, dan password. Selain 

itu terdapat status dengan tulisan active untuk customer yang akunnya masih 

aktif di website ini . Berikut tampilan halaman data customer. 
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Gambar 4. 32 Halaman data customer 

 
9. Halaman Laporan 

Pada halaman ini terdapat tabel yang berisi data-data laporan customer UMKM 

Witrove yang melakukan pemesanan. 

 

 

Gambar 4. 33 Halaman Laporan 

 
4.3.2 Halaman Customer 

Pada halaman customer diperuntukkan customer yang mengunjungi atau 

melakukan pembelian pada website Witrove. Berikut hasil tampilan halaman 

customer yang telah dibuat 

1. Halaman Login 

Pada halaman ini terdapat input email dan password bagi pengguna yang telah 

memiliki akun pada website ini. Setelah memasukkan email dan password 
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pengguna dapat menekan tombol login untuk melanjutkan proses login. Jika 

pengguna belum memliki akun dan ingin mendaftarkan akun dapat menekan 

tulisan Create Account. Kemudian jika pengguna lupa dengan password akun, 

maka dapat me-reset password dengan menekan tulisan Forgot Password?. 

Selain itu pada bagian kanan terdapat gambar salah satu produk dari Witrove. 

Berikut tampilan halaman login. 

 

 

Gambar 4. 34 Halaman login 

 
2. Halaman Register 

Pada halaman ini, pengguna yang ingin mendaftarkan akun dapat memasukkan 

data-data mereka seperti nama, email, dan password. Kemudian setelah 

memasukkan semua data yang diminta, pengguna dapat menekan tombol create 

account yang nantinya akan kembali ke halaman login untuk mencoba masuk 

ke akun. Berikut tampilan halaman register. 
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Gambar 4. 35 Halaman register 

 
3. Halaman Forgot Password 

Pada halaman ini, pengguna yang lupa dengan password akun dapat me-reset 

password mereka dengan memasukkan email, password baru, dan konfirmasi 

password baru. Setelah itu pengguna dapat menekan tombol recover password 

dan pengguna akan kembali pada halaman login untuk mencoba masuk kembali 

dengan password baru. Berikut tampilan halaman forgot password. 

 

 

Gambar 4. 36 Halaman forgot password 

 
4. Halaman Home 

Pada halaman ini pengguna dapat melihat halaman utama dari website ini. Pada 

bagian atas halaman ini terdapat navbar yang berisi menu utama yang ada pada 

website ini seperti home untuk ke halaman home, catalog untuk ke halaman 
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katalog produk, about us untuk ke halaman profil UMKM Witrove, icon 

keranjang untuk ke halaman keranjang, icon akun untuk ke halaman akun profil, 

dan tombol login untuk melakukan login. Berikut tampilan home pada bagian 

atas. 

 

 

Gambar 4. 37 Halaman home welcome 

 
Kemudian dibagian bawah navbar terdapat tulisan welcome dan gambar eceng 

gondok yang merupakan bahan utama dari UMKM Witrove. Lalu jika di scroll 

ke bawah, terdapat kumpulan beberapa produk terbaru dari UMKM Witrove 

yang dibawahnya terdapat tombol untuk mengarahkan pengguna jika ingin 

melihat lebih banyak produk Witrove. Jika menekan card dari salah satu produk, 

maka akan dapat melihat detail produk. Berikut tampilan halaman home pada 

bagian produk terbaru (latest products). 
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Gambar 4. 38 Halaman home latest products 

 
Lalu jika di scroll ke bawah lagi terdapat kumpulan kategori produk pada 

UMKM Witrove. Jika menekan salah satu kategori tersebut, maka akan 

berpindah halaman ke halaman katalog produk. Berikut tampilan home pada 

bagian kategori produk (category products). 

 

 

Gambar 4. 39 Halaman home category products 
 
 

Kemudian pada halaman home ini juga terdapat footer pada bagian paling bawah 

yang berisi social media UMKM Witrove berupa Whatsapp dan Instagram yang 

jika di tekan dapat langsung menuju social media Witrove. Berikut tampilan 

footer tersebut. 
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Gambar 4. 40 Halaman home footer 

 
5. Halaman Katalog Produk 

Pada halaman ini terdapat kumpulan produk Witrove. Dalam halaman ini pada 

bagian atas terdapat navbar seperti pada halaman home. Selain itu juga terdapat 

bagian search yang dapat digunakan untuk mencari produk yang diinginkan. 

Berikut tampilan halaman katalog produk bagian atas. 

 

 

Gambar 4. 41 Halaman katalog produk bagian atas 

 
Kemudian jika di scroll ke bawah terdapat filter berdasarkan kategori produk. 

Lalu dibawahnya juga terdapat kumpulan produk-produk dengan gambar, 

keterangan nama produk, kategori produk, dan harga produk. Berikut tampilan 

halaman katalog produk bagian inti. 
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Gambar 4. 42 Halaman katalog bagian inti 

 
6. Halaman Detail Produk 

Pada halaman ini terdapat informasi detail produk seperti gambar, nama produk, 

deskripsi produk, kategori produk, harga produk, dan stok produk. Selain itu 

juga terdapat tombol dengan icon keranjang untuk memasukkan produk tersebut 

ke dalam keranjang untuk dibeli.  Berikut tampilan halaman detail produk. 

 

 

Gambar 4. 43 Halaman detail produk 

 
 
7. Halaman Keranjang (Cart) 

Pada halaman ini terdapat kumpulan produk yang ingin dibeli dan juga terdapat 

keterangan produk seperti nama produk, kategori produk, jumlah produk yang 

dibeli, harga produk, dan tombol remove untuk membatalkan membeli produk 
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tersebut. Pada bagian quantity dapat diisi sesuai jumlah yang diinginkan. Selain 

itu terdapat bagian kupon dimana pengguna yang memiliki kupon dapat 

memasukkan kodenya di bagian kupon untuk mendapatkan diskon. 

Dibawahnya bagian kupon, terdapat ringkasan harga pembelian sementara 

(subtotal). Jika ingin melakukan pembayaran terhadap produk, dapat menekan 

tombol Make Purchase dan jika masih ingin melihat dan membeli produk 

lainnya dapat menekan tombol Continue Shopping. Berikut tampilan halaman 

keranjang. 

 

 

Gambar 4. 44 Halaman keranjang (cart) 

 
8. Halaman Pembayaran (Payment) 

Pada halaman ini jika ingin melakukan pembayaran, dapat mengisi data yang 

diminta seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat, dan metode pembayaran. 

Berikut tampilan halaman pembayaran bagian atas. 
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Gambar 4. 45 Halaman pembayaran (payment) bagian atas 

 
 Lalu jika di scroll kebawah terdapat order summary yang berisi detail pembelian 

dan total harga hingga ongkos kirim. Kemudian jika ingin segera membayarnya 

dapat menekan tombol order, namun jika masih ingin mengubah pembelian 

dapat menekan tombol back to my cart yang akan kembali pada halaman 

keranjang. Berikut tampilan halaman pembayaran bagian order summary. 

 

 

Gambar 4. 46 Halaman pembayaran (payment) bagian order summary 

 
9. Halaman Konfirmasi Pembayaran (Confirm Payment) 

Pada halaman ini terdapat nomor rekening Witrove untuk pengguna yang ingin 

melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, dapat kembali ke 

halaman home. Berikut tampilan halaman konfirmasi pembayaran (Confirm 
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Payment). 

 

 

Gambar 4. 47 halaman konfirmasi pembayaran (confirm payment) 

 
10. Halaman Akun Profil 

Pada halaman ini terdapat data pengguna yang telah didaftarkan pada halaman 

register yakni berupa nama, email, dan nomor telepon pengguna. Kemudian ada 

tombol back to home untuk kembali ke halama home dan juga tombol logout 

untuk keluar dari akun yang sedang login. Berikut tampilan halaman akun 

profil. 

 

 

Gambar 4. 48 Halaman akun profil 

 
 
11. Halaman About Us 
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Pada halaman ini terdapat informasi mengenai profil UMKM Witrove seperti 

deskripsi, logo, dan alamat UMKM Witrove. Berikut tampilan halaman about 

us.  

 

 

Gambar 4. 49 Halaman about us 

 
12. Halaman History 

Pada halaman ini merupakan halaman untuk history pemesanan customer 

dengan menggunakan akun masing-masing customer yang dimiliki 

 

 

Gambar 4. 50 Halaman History 
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13. Halaman Testimoni 

Pada halaman ini merupakan halaman untuk melihat data testomoni customer 

yang telah melakukan pemesanan pada UMKM Witrove 

 

 

Gambar 4. 51 Halaman Testimoni 

 
4.3.3 Pengujian Sistem 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian sistem untuk mengetahui tingkat 

kesesuaian rancangan front-end website ini dengan kebutuhan dan keinginan user. 

Dalam proses evaluasi yang dilakukan ini kembali menggunakan metode System 

Usability Scale (SUS) dan melakukan uji coba protoype dengan melibatkan secara 

langsung pengguna yang terlibat pada website Witrove dengan jumlah responden 

yaitu 33 orang. Berikut daftar pertanyaan yang diajukan dalam kuisinoner. 

 
Tabel 4. 3 Pertanyaan Kuisioner SUS 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

STS TS CS S SS 

1. 
Saya berpikir akan sering 

menggunakan website witrove ini 
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No. Pertanyaan 
Jawaban 

STS TS CS S SS 

2. 
Saya merasa alur website witrove 

ini rumit untuk digunakan 

     

3. 
Saya merasa website witrove ini 

mudah digunakan 

     

4. 

Saya merasa memerlukan bantuan 

dari orang teknis untuk dapat 

menggunakan website ini 

     

5. 

Saya menemukan bahwa terdapat 

berbagai macam fitur yang 

terintegrasi dengan baik dalam 

sistem. 

     

6. 

Saya merasa desain website 

terdapat banyak hal yang tidak 

konsiten 

     

7. 

Saya merasa mayoritas pengguna 

akan dapat memahami cara 

menggunakan website ini dengan 

cepat. 

     

8. 
Saya merasa website witrove 

alurnya membingungkan 

     

9. 
Saya merasa yakin dapat 

menggunakan website ini 

     

10. 

Saya harus belajar banyak hal 

terlebih dahulu sebelum saya dapat 

menggunakan website ini. 

     

 

Berdasarkan pertanyaan diatas, terdapat jawaban yang terdiri dari 5 jenis 

yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju seperti 

pada tabel berikut. 
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Tabel 4. 4 Nilai jawaban kuisioner SUS 

Jawaban Kode Skor 

Sangat Tidak Setuju STS 1 

Tidak Setuju TS 2 

Cukup Setuju CS 3 

Setuju S 4 

Sangat Setuju SS 5 

 
 
Kemudian hasil pengisian penyebaran kuesioner yang diperoleh dari 33 

orang responden dapat dilihat pada Lampiran 6.1. Setelah melakukan penyebaran 

kuisioner SUS dan dapat dilihat hasilnya pada tabel 3, nantinya akan dihitung untuk 

diberikan pembobotan sesuai dengan SUS score. Namun terdapat aturan dalam 

menghitung SUS score, berikut ini aturan-aturan saat pembobotan skor pada data 

skor asli hasil kuisioner: 

1. Setiap pertanyaan bernomor ganjil, skor akhirnya merupakan hasil pengurangan 

skor responden (x) dikurangi 1. 

2. Setiap pertanyaan bernomor genap, skor akhirnya didapat hasil pengurangan 5 

dikurangi skor responden (x). 

3. Pembobotan SUS score didapat dari hasil penjumlahan keseluruhan skor 

responden dikali 2,5 

Hasil dari perhitungan skor kuesioner masing – masing responden dengan 

ketentuan aturan SUS seperti yang dijelaskan sebelumnya dapat dilihat pada 

Lampiran 6.2 dan 6.3. Aturan SUS yang telah dijelaskan sebelumnya berlaku untuk 

1 (satu) responden, sehingga didapat keseluruhan SUS score. Untuk perhitungan 

selanjutnya, SUS score dari masing-masing responden diambil rata-rata skor 
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dengan cara menjumlahkan keseluruhan skor dan dibagi dengan jumlah responden. 

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan jumlah total nilai 30 responden adalah 

2737, selanjutnya skor tersebut dirata-rata dan menghasilkan nilai akhir skor SUS 

yaitu 82 dengan kategori “acceptable” dan rating “Excellent”. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi pada UMKM Witrove, lalu wawancara, dan 

penyebaran kuesioner pada Yayasan Sekolah Ekspor Nasional maka dapat ditarik 

kesimpulan atas pembuatan proyek pada Kerja Praktik ini yang berjudul 

“Perancangan Front-End Website UMKM Witrove Pada Yayasan Sekolah Ekspor 

Nasional” sebagai berikut: 

1. Hasil perancanagan front-end website Witrove dapat memenuhi alur penjualan 

dari lapaangan. Fitur yang disediakan terbagi dua jenis yakni fitur untuk admin 

dan fitur untuk customer. Fitur untuk admin ada mengelola data yang 

dibutuhkan pada website seperti create data, update data, delete data dan 

melihat data. Sedangkan fitur untuk customer terdapat login, register, forgot 

password, cart, payment, mengelola profil, dan pembelian produk. 

2. Berdasarkan hasil pengujian System Usability Scale (SUS) front-end website 

Witrove termasuk ke dalam kategori “Excellent” dengan scale grade C dan 

mendapatkan penilaian acceptable atau dapat diterima. 

3. Dengan adanya website Witrove dapat membantu UMKM Witrove dalam 

menyebarluaskan informasi serta mempermudah proses penjualan kepada pihak 

customer. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pada penelitian ini dapat lebih dikembangkan lagi sesuai 

dengan perkembangan teknologi. Adapun beberapa saran yang dapat digunakan 

untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Hasil front-end ini dapat dilanjutkan untuk digunakan dan diimplementasikan 

bersamaan dengan pengambangan back end website Witrove. 

2. Hasil front-end ini juga dapat dikembangkan untuk fitur lainnya seperti 

menambahkan fitur chat langsung (tidak perlu menggunakan social media 

seperti WhatsApp dan lainnya) untuk mempermudah customer dalam 

komunikasi. 
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