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Abstract

At the end of 2012, the number of micro and small enterprises in
Central Java which reached 80.583 units. Some important things about
the Strategic Objectives Ministry of Cooperatives and UKM is increasing
empowerment of cooperatives with the application of information
technology, the improvement of product marketing cooperatives by
improving the quality of infrastructure and improving product promotions
cooperative. In the implementation of the Network System Cluster
iKlaster.com still not meet some of the needs of business for members
and customers Cluster. Facility-related modules such as the purchase
process payment confirmation, shipping information products and
transaction history records not included on the web iKlaster. The
background of this research will be conducted Designing E-commerce
and Web-Based Notification System Based Mobile Business Transactions
on Networking System Cluster.
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1. Pendahuluan

Menurut hasil survei, jumlah usaha mikro dan kecil di Indonesia mencapai
angka lebih 42 juta unit. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Propinsi
Jawa Tengah,  pada akhir tahun 2010 adalah 25.426 unit dengan perbandingan
jumlah yang aktif 19.617 unit dan 5.809 unit tidak aktif. Pada triwulan IV tahun
2012, jumlah Binaan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah
mengalami peningkatan sebesar 14,75 persen atau 10.361 yaitu pada tahun 2011
sejumlah 70.222 menjadi 80.583 pada tahun 2012 [1]. Pada sisi sumber daya
pemberdayaan usaha mikro dan kecil memiliki skala yang terbatas. Untuk
pemberdayaan UMKM di Indonesia perlu digunakan pendekatan yang efektif dan
efisien melalui Klaster Bisnis [2]. Beberapa hal penting mengenai Sasaran Strategis
Kementrian Koperasi dan UKM adalah peningkatan pemberdayaan koperasi dengan
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penerapan teknologi informasi yang tepat guna, peningkatan pemasaran produk
koperasi dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta meningkatkan
promosi produk koperasi.

Sistem Jejaring Klaster merupakan tahap awal dari perwujudan dan
implementasi dari program Kementrian Koperasi dan UKM. Sistem Jejaring Klaster
tersebut memiliki domain iKlaster.com. iKlaster.com menyediakan sebuah aplikasi
web bagi Klaster yang terdaftar, sehingga anggota Klaster memiliki wewenang penuh
dalam mengelola halaman web yang ada sebagai sebuah Sistem Informasi.
iKlaster.com telah dipergunakan lebih dari 23 Klaster bisnis di Jawa Tengah yang
digunakan sebagai sarana untuk melakukan promosi produk hasil usaha para
anggotanya secara online.

Pada pengimplementasian Sistem Jejaring Klaster iKlaster.com masih belum
memenuhi beberapa kebutuhan usaha untuk anggota dan pelanggan Klaster. Fasilitas
modul yang berhubungan dengan proses pembelian seperti konfirmasi pembayaran,
informasi pengiriman barang produk  dan rekaman riwayat transaksi belum disertakan
pada web iKlaster. Pada fungsi Jejaring Klaster juga belum terdapat fitur update
info terbaru pada produk yang akan dibagikan kepada seluruh relasi jejaring usaha
termasuk pembeli. Pemberian notifikasi bisnis kepada anggota jejaring melalui sarana
komunikasi mobile phone, mengingat masih jarang anggota Klaster yang
menggunakan laptop. Dari latar belakang tersebut akan dilakukan Perancangan E-
commerce Berbasis Web dan Sistem Notifikasi Transaksi Bisnis Berbasis Mobile
pada Sistem Jejaring Klaster yang mengambil lokasi di Jawa Tengah tepatnya pada
Kabupaten Demak dan Pemalang. Di Kabupaten Demak memiliki Desa Inovasi
yaitu Desa Mlatiharjo yang secara kelembagaan telah terjalin kerja sama melalui
MOU dengan pihak UKSW dan Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2010.
Sedangkan Kabupaten Pemalang memiliki sejumlah Klaster aktif dan dukungan dari
BAPPEDA Kabupaten Bidang Perekonomian yang memfasilitasi pertemuan dengan
Klaster.

2.   Kajian Pustaka

Berdasarkan pada UU Nomor 20 Pasal 6 Tahun 2008 tentang usaha mikro,
kecil dan menengah adalah a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta
rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) Memiliki hasil
penjualan paling banyak Rp 300.000.000,00. Sedangkan untuk usaha kecil : a).
Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah-500 juta rupiah tidak termasuk
tanah dan bangunan tempat usaha; atau b). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih
dari 300 juta rupiah-2,5 miliar rupiah. Usaha Menengah: a). Memiliki kekayaan
bersih lebih dari 500 juta rupiah-10 miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan
tempat usaha; atau b). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah.

Klaster menurut Porter merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan
institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu [3]. Mereka berhubungan
karena kebersamaan saling melengkapi. Klaster mendorong industri untuk bersaing
satu sama lain. Klaster termasuk juga pemerintah dan industri yang memberikan
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dukungan pelayanan seperti pelatihan, pendidikan, informasi, penelitian dan dukungan
teknologi. Klaster menurut Schmitz dapat juga didefinisikan sebagai grup perusahaan
yang berkumpul pada satu lokasi dan bekerja pada sektor yang sama.

Klaster menurut JICA didefinisikan sebagai pemusatan geografis industri
terkait dengan kelembagaan. Perkembangan sarana transportasi dan telekomunikasi
telah mengurangi pentingnya kedekatan secara geografis, batasan geografis sehingga
akan menjadi fleksibel tergantung dari kepentingannya. Klaster diidentifikasikan atas
daerah yang luas dari sepanjang pertalian industri. Klaster bisa mencakup satu desa,
kabupaten, propinsi bahkan lintas propinsi. Dari sudut pandang kepentingan
pembangunan daerah, batasan geografis dipergunakan dalam konteks kontribusi
terhadap ekonomi daerah dan kesejahteraan penduduknya. Seperti tersurat dalam
pemberdayaan UKM  yang berdasar pada Kementrian Koperasi dan UKM,
pemberdayaan UKM melalui pemberdayaan SDM dan Klaster bisnis menunjukkan
pengertian klaster sebagai kelompok kegiatan yang terdiri atas industri inti, industri
terkait, industri penunjang dan kegiatan ekonomi penunjang yang terkait.

E-commerce merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis
yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi
elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara
elektronik [4]. E-commerce dapat ditinjau dengan empat perspektif yaitu komunikasi,
E-commerce adalah pengiriman barang, layanan informasi, atau melalui peralatan
elektronik lainnya [5]. Perspektif proses bisnis E-commerce adalah aplikasi dari
teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Perspektif
online, E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang
ataupun informasi melalui internet dan sarana online. Perspektif layanan, E-
commerce merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen,
dan manajemen untuk memangkas biaya layanan ketika meningkatkan kualitas barang
dan meningkatkan layanan pengiriman. E-commerce dapat digolongkan berdasarkan
sifat transaksinya antara lain Business to Business, Business to Customer, Consumer
to Consumer, People to People, Consumer to Business, Intrabusiness, Business
to Employees dan Mobile Commerce. Manfaat E-commerce dalam dunia bisnis
adalah dapat meningkatkan market exposure, menurunkan biaya operasional,
melebarkan jangkauan, meningkatkan customer loyality dan meningkatkan supply
management [6].

Sistem informasi adalah sekumpulan komponen pembentuk sistem yang
mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang
bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu yang berfungsi
untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan
menyediakan rangkuman rutin dan laporan [7].

CodeIgniter merupakan salah satu dari sekian banyak kerangka kerja PHP
yang ada. CodeIgniter dikembangkan oleh Rick Ellis. Tujuan dari pembuatan
kerangka kerja CodeIgniter menurut panduan penggunaan adalah untuk
menghasilkan kerangka kerja yang akan dapat digunakan untuk pengembangan
proyek pembuatan situs web dengan cara penggunaan Kode Program secara manual,
dengan menyediakan banyak sekali pustaka yang dibutuhkan dalam pembuatan situs
web, dengan antarmuka yang sederhana dan struktur logika untuk mengakses pustaka
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yang dibutuhkan. CodeIgniter memfokuskan diri pada pembuatan situs web dengan
meminimalkan pembuatan kode untuk berbagai tujuan pembuatan situs web [8].

Model View Controller atau yang sering disebut dengan MVC merupakan
arsitektur yang sangat berguna dalam melakukan pengembangan sebuah sistem.
Arsitektur metode MVC dipisahkan dalam layer model, view, dan controller.
Arsitektur MVC umumnya dipisahkan menjadi class-object-component tersendiri,
dimana pemrograman berbasis object seperti bahasa pemrograman Java
mengizinkan untuk menerapkan struktur seperti tersebut [9].

Mobile Computing adalah sebuah teknologi yang memungkinkan transmisi
data, melalui komputer, tanpa harus terhubung dengan suatu fixed physical link.
Mobile computing meliputi laptop dengan wireless LAN, mobile phone, wearable
computer dan Personal Digital Assistant (PDA) dengan Bluetooth atau IRDA.
Keuntungan teknologi mobile adalah Extreme Personalization, pengaksesan
informasi setiap saat dan di manapun, mobilitas tinggi tanpa kerumitan kabel (W-
LAN) dan instalasi jaringan yang cepat, kompatibel yang tinggi dengan teknologi
lain, cocok untuk daerah yang belum ada infrastruktur dan reduksi biaya [10].

3. Metode Penelitian

Gambar 1 Tahapan Proses Perancangan E-Commerce Berbasis Web Dan Sistem Notifikasi
Transaksi Bisnis Berbasis Mobile pada Sistem Jejaring Klaster

Proses penelitian dilakukan melalui empat tahapan. Adapun kegiatan, metode
dan hasil dari setiap langkah terlihat pada Gambar 1.
1. Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan pengurusan penelitian di lokasi

yang meliputi Kesbangpolinmas Provinsi Jawa Tengah, Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Demak dan Pemalang, Bappeda Kabupaten Demak dan Pemalang,
Desa Mlatiharjo Kec.Gajah Kabupaten Demak.

2. Tahap kedua adalah perancangan E-commerce bagi Klaster dan di
implementasikan dengan cara pengembangan aplikasi Sistem Jejaring Klaster
yang di-hosting di iklaster.com. Setelah itu, dirancang Sistem Jejaring Klaster
berbasis Mobile. Metode yang digunakan adalah Prototyping. Tahap listen to
customer merupakan tahapan analisis kebutuhan sistem. Metode yang digunakan
adalah Inventarisasi data primer menggunakan wawancara dan kuesioner kepada
pengurus dan anggota Klaster, yang telah terdaftar di iklaster.com. Kelompok
Klaster meliputi Klaster Pertanian, Klaster Industri dan Klaster Pariwisata yang
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berada di Kabupaten Demak dan Pemalang. Diskusi kelompok terfokus (Focus
Group Discussion) dalam rangka analisis kebutuhan desain proses bisnis aplikasi
web E-commerce dan proses notifikasi transaksi bisnis pada aplikasi mobile di
Sistem Jejaring Klaster, antara lain alur proses transaksi jual beli, alur proses
pembayaran dan konfirmasi pembayaran oleh pembeli, manajemen distribusi
dan pengiriman produk (barang dan jasa), penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi dan mekanisme pendampingan pemberdayaan Anggota Klaster
dalam implementasi Sistem Jejaring Klaster. Kajian data sekunder (Secondary
Data Review) meliputi data profil Klaster, data Ijin dan Operasional Klaster
Koperasi dan UKM, data Peta Distribusi Produk Klaster. Tahap Build/revice
mock-up merupakan analisis kebutuhan, dilakukan desain sistem meliputi desain
proses bisnis dan content mapping aplikasi, desain alur sistem menggunakan
metode Unified Model Language, desain basis data, serta desain antar muka
aplikasi. Hasil tahap ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam tahap
implementasi.Tahap Customer test drives mock-up akan dilakukan implementasi
sistem berdasarkan desain hasil tahapan sebelumnya. Implementasi menggunakan
Web Developer berbasis open Source yaitu PHP dalam sistem kerangka kerja
CodeIgniter. Aplikasi mobile menggunakan teknologi Android. Implementasi
basis data menggunakan MySql.

3. Tahap ketiga adalah pengujian sistem dengan metode black box, untuk mendapat
validitas data dan fungsi kontrol sistem, sehingga diperoleh sistem jejaring Klaster
tanpa adanya kesalahan pada entry data, proses dan kendali sesuai dengan
desain proses dan informasi yang tepat sesuai kebutuhan.

4. Tahap keempat dilakukan uji sistem kepada Klaster dengan cara implementasi,
evaluasi sekaligus proses maintenance sistem jika ada proses dan tampilan
yang tidak sesuai kebutuhan Klaster. Langkah ini berguna untuk mendapatkan
sebuah aplikasi E-commerce pada Sistem Jejaring Klaster yang sesuai dengan
kebutuhan Klaster.

Gambar 2  Mekanisme Kerja Aplikasi E-Commerce dan Sistem Notifikasi Transaksi Bisnis
Berbasis Mobile pada Sistem Jejaring Klaster

Gambar 2 adalah tahap perancangan sistem mekanisme kerja E-commerce
Sistem Jejaring Klaster. Perancangan proses registrasi pelanggan akan disajikan
pada Gambar 3 yang dimulai dari beranda atau halaman utama, dimana user masuk
ke dalam menu registrasi untuk melakukan proses pendaftaran sebagai pelanggan

Perancangan E-Commerce (Suprihadi dan Tanone)



Jurnal Teknologi Informasi-Aiti, Vol. 10. No.2, Agustus 2013 : 101 - 200

106

dengan mengisi berbagai form pendaftaran yang tersedia serta menyetujui peraturan
yang ada dan melakukan verifikasi keamanan dengan meng-input kode captcha.
Jika proses registrasi telah selesai maka data user tersebut akan disimpan ke dalam
basis data pelanggan.

Gambar 3 Diagram Alir Proses Registrasi Pelanggan

Perancangan proses set discount oleh Klaster akan disajikan pada Gambar
4,  yaitu tentang pemberian discount atau potongan harga oleh suatu Klaster pada
produknya. Diawali dari login seorang user sebagai angota Klaster yang merupakan
pemilik produk, jika login berhasil maka user dapat melihat tampilan daftar produk
yang berisi nama produk, satuan produk, harga satuan, jumlah stock yang dimiliki,
dan foto produk. Dari data produk, dipilih produk yang hendak diberikan discount,
dengan melakukan input pelanggan, input persentase discount yang akan diberikan,
dan input tanggal batas waktu pemberian discount. Jika telah selesai di-input maka
data akan tersimpan pada basis data produk.

 Gambar 4 Diagram Alir Set Discount Oleh Anggota Klaster

Perancangan proses pembelian disajikan pada Gambar 5. Dalam melakukan
proses pembelian, seorang user/pelanggan dapat melihat produk yang dijual dan
membeli produk hingga produk tersebut masuk ke dalam daftar belanja beserta
total harga belanja dari produk yang dibeli. Jika belanja telah selesai, untuk
melanjutkan proses pembelian dapat dilakukan registrasi ke portal jejaring Klaster.
Jika user tersebut sudah terdaftar sebagai member, maka proses registrasi tidak
lagi diperlukan, user hanya cukup melakukan login ke dalam portal jejaring Klaster
menggunakan nama pengguna dan kata sandinya.

Setelah user melakukan login, dalam halaman konfirmasi pembelian terdapat
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pilihan pengiriman produk, apakah produk yang dibeli akan dikirimkan atau tidak.
Jika produk yang dibeli tidak dikirim, maka perhitungan jumlah tagihan dihitung dari
total belanja berdasarkan K laster beserta discount jika terdapat potongan harga
pada produk yang dibeli. Namun jika produk yang dibeli akan dikirim, maka
perhitungan jumlah tagihan dihitung dari total berdasarkan Klaster ditambah dengan
biaya pengiriman. Perhitungan biaya pengiriman dihitung berdasarkan beberapa
indikator di antaranya, kode pos anggota Klaster sebagai pemilik produk dan kode
pos pelanggan/alamat tujuan pengiriman, dengan kata lain ditentukan dari wilayah
antara klaster dengan wilayah alamat tujuan pengiriman. Selain hal tersebut, jumlah/
bobot produk beserta kemasannya yang akan dikirim ke alamat tujuan juga termasuk
dalam indikator perhitungan biaya pengiriman.

Gambar 5  Diagram Alir Proses Pemesanan Produk Oleh Pelanggan

Dari total pembelian maupun total biaya pengiriman maka didapatkan jumlah
tagihan yang harus dibayar, nomor order, dan nomor rekening Klaster/pemilik produk.
Jika proses ini telah sampai di sini, maka sistem akan mengirimkan kode verifikasi
ke alamat e-mail pelanggan yang harus dilakukan guna keamanan data transaksi
pembelian. Jika kode verifikasi telah di-input, maka order pembelian akan tersimpan
ke dalam basisdata pembelian dan status pembeliannya mendapat predikat order.
Untuk menunjang pelayanan yang lebih baik, diberikan notifikasi pembelian berupa
data order pembelian dan dikirimkan kepada pelanggan, pengurus Klaster, dan
anggota Klaster sebagai pemilik produk.

Perancangan Proses Konfirmasi Pembayaran oleh pelanggan disajikan pada
Gambar 6 yang menjelaskan diagram alir proses konfirmasi pembayaran oleh
pelanggan. Pada proses konfirmasi pembelian, dimulai dari login seorang pelanggan,
jika login berhasil maka dilakukan input data pembayaran yang terdiri dari nomor
order, nomor rekening Klaster, dan jumlah pembayaran yang dilakukan. Jika jumlah
pembayaran sama dengan jumlah tagihan yang harus dibayar, maka data pembayaran
tersebut akan tersimpan ke dalam basis data pembayaran dan memiliki status
pembayaran yang telah dikonfirmasi. Notifikasi pembayaran akan dikirim kepada
pengurus Klaster.
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Gambar 6  Diagram Alir Proses Konfirmasi Pembayaran Oleh Pelanggan

Perancangan proses konfirmasi pembayaran oleh admin Klaster disajikan pada
Gambar 7. Diawali dengan login sebagai Klaster, jika login berhasil dilakukan maka
Klaster akan mendapatkan daftar konfirmasi pembelian. Jika konfirmasi pembelian
diterima, maka status pembayaran dikonfirmasi telah lunas. Notifikasi informasi lunas
akan dikirimkan kepada pelanggan dan anggota Klaster.

Gambar 7  Diagram Alir Proses Konfirmasi Pembayaran Oleh Admin Klaster

Tabel 1  Tabel Aplikasi

No Nama Tabel Keterangan 
1 diskon_pembeli Untuk diskon pembeli 
2 item_order Untuk item order 
3 konfirmasi_pembayaran Untuk konfirmasi 

pembayaran 
4 Order Untuk order 
5 pelanggan Data pelanggan 
6 request_barang Data permintaan barang 

 

Setelah melakukan perancangan sistem dengan flowchart, langkah selanjutnya
adalah perancangan basis data. Tabel merupakan komponen penting dalam
pembuatan basis data yang dipergunakan untuk menyimpan data yang berisi beberapa
field sebagai kolom penyimpanan data pada setiap tabel. Dalam perancangan aplikasi
E-commerce yang merupakan pengembangan dari portal Sistem Jejaring Klaster
iklaster.com terdapat tambahan sebanyak enam tabel dari 22 tabel menjadi 28 tabel
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pada basis dara, dan antara tabel yang satu dan tabel yang lain saling berhubungan
seperti yang disajikan pada Tabel 1.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari Perancangan Sistem Jejaring Klaster dengan Pendekatan Model
E-Commerce Marketplace Concentrator Berbasis Web dan Sistem Notifikasi
Transaksi Bisnis Berbasis Mobile adalah web iKlaster.com. Web iKlaster telah
digunakan Klaster seluruh Indonesia, tetapi hanya beberapa yang terdaftar. Web
iKlaster memiliki sistem e-commerce yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain,
yaitu tagihan pemesanan ke pelanggan dibuat berdasarkan produk milik Anggota
Klaster. E-commerce dikelola oleh Klaster dalam hal ini yaitu Pengurus/Admin
Klaster. Konten E-commerce yang berupa produk-produk hasil usaha klaster
dikelola oleh Anggota Klaster. Adanya keterbukaan informasi transaksi bisnis didalam
E-commerce Klaster, yaitu adanya notifikasi transaksi bisnis berbasis mobile.
Gambar 8 merupakan tampilan homepage dari web Sistem Jejaring Klaster, yaitu
iklaster.com. Pada web iKlaster.com terdapat form untuk melakukan registrasi untuk
menjadi pelanggan. Pelanggan memiliki akses hak untuk melakukan pembelian produk
dari anggota Klaster. Gambar 9 merupakan tampilan dari form registrasi pelanggan
web iKlaster. Setelah melakukan registrasi, pelanggan akan mendapatkan konfirmasi
melalui email yang didaftarkan, maka akun pelanggan siap untuk digunakan.

Gambar 8  Tampilan Web iKlaster.com

Gambar 9 Tampilan Form Registrasi Pelanggan
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Pelanggan yang telah memilih dan memesan produk, maka daftar pemesanan
akan ditampilkan pada Keranjang Belanja. Pelanggan diwajibkan melakukan
checkout pembelian jika sudah selesai melakukan tahap pemesanan seperti pada
Gambar 10. Setelah checkout, maka pelanggan akan mendapat konfirmasi
pembayaran dari sistem berupa email. yang berisi data pemesanan dan link untuk
proses validasi proses pemesanan produk yang telah dipilih. Hal ini dimaksudkan
untuk autentikasi proses pemesanan produk terhadap seorang pelanggan. Untuk
dapat lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 10  Tampilan Form Pemesanan

Gambar 11  Tampilan Email Validasi Transaksi Pemesanan

Setelah validasi proses pemesanan, maka sistem akan membuat tagihan kepada
pelanggan berdasarkan produk-produk milik Anggota Klaster, yaitu satu nomor
tagihan untuk produk-produk satu Anggota Klaster. Hal ini dapat dilihat pada Kode
Program 1.

Kode Program 1 Pembuatan Tagihan

1. $produk_pesanan = $this->produk-
>ListProdukPesanan($ids_pesanan);
2. $kelompok_produk = array();
3. foreach ($produk_pesanan as $kPesanan => $vPesanan) {
4. $kelompok_produk[$vPesanan->anggota][] = $vPesanan;}
5. $diskon_temp = $this->produk-
>GetDiskonByPelanggan($this->session-
>userdata('username'));
6. $diskon = array();
7. foreach ($diskon_temp as $kDiskon => $vDiskon) {
8. $diskon[$vDiskon->id_produk] = $vDiskon;}
9. foreach ($kelompok_produk as $k => $v) {
10. $kode_terakhir = $this->order->GetKodeTerakhir();
11. $kode_temp = ($kode_terakhir) ?
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((int)substr($kode_terakhir->kode_order, 7) + 1) : 1;
12. $kode_sekarang = date('dmy', time())  .
str_pad($kode_temp, 3, '0', STR_PAD_LEFT);
13. $random = $this->rand_str();
14. $data_order =
array('kode_order'=>$kode_sekarang,'username_pembeli'=>$this-
>session->userdata('username'),'tanggal'=>date('Y-m-d',
time()),'total'=>0,'username_admin_klaster'=>$v[0]-
15. $id_order = $this->order->TambahOrder($data_order);
16. $data_notif = array('id_order'=>$id_order);
17. $this->notif->TambahNotif($data_notif);
18. $total_order = 0;
19. foreach ($v as $key => $val) {
20. $harga = $val->harga;
21. if($val->diskon > 0) {
22. $harga = ($val->harga) *  ((100 - $val->diskon) /
100);}
23. if(isset($diskon[$val->id])) {
24. $harga = ($val->harga) *  ((100 - $diskon[$val->id]-
>diskon) / 100);}
25. $total_order += ($harga * $pesanan[$val->id]);
26. $data_item_order =
array('id_order'=>$id_order,'id_barang'=>$val-
>id,'jumlah'=>$pesanan[$val->id],'total'=>$harga *
$pesanan[$val->id],'total_berat'=>($val->berat_per_satuan)
* $pesanan[$val->id]);
27. $this->order->TambahItemOrder($data_item_order);}
28. $this->order->UpdateTotalOrder($id_order,
$total_order);
29. $data_konfirmasi = array('id_order'=>$id_order);
30. $this->order->KonfirmasiPembayaran($id_order,
$data_konfirmasi);
31. $this->kirim_email($this->session-
>userdata('username'),$kode_sekarang, $random);}

Pada baris pertama, pengambilan data berdasarkan id pesanan, baris kedua
membuat variable bertipe array, baris tiga dan empat mengelompokan produk barang
per anggota Klaster, baris lima sampai delapan mengambil data diskon pelanggan,
baris sembilan adalah proses perulangan baris kedua, baris 10-12 proses memperoleh
kode pesanan terakhir dengan format tanggal (DMY) + nomor urut, baris 13 proses
memperoleh nilai random, baris 14-15 proses menambahkan ke basis data data
pesanan, baris 16-17 proses menambahkan notifikasi ke basis data, yaitu perintah
untuk simpan pesan support ke notifikasi mobile pada layer server, baris 18-27
proses menambahkan data item pesanan ke basis data , baris 28 proses mengubah
total bayar pesanan, baris 29-30 mengisi konfirmasi pembayaran dengan order
tersebut, baris 31 proses mengirim email ke pelanggan/pembeli. Pada baris 16-17
terlihat bahwa pada proses create tagihan juga melakukan proses penyajian data
ke tabel notifikasi untuk mendukung sistem notifikasi transaksi bisnis berbasis mobile
pada sisi layer server. Setelah pelanggan melakukan validasi pemesanan produk,
maka pelanggan diwajibkan melakukan pembayaran melalui transfer bank. Jika sudah
melakukan pembayaran, pelanggan juga harus melakukan konfirmasi pembayaran
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supaya Admin Klaster mengetahui bahwa pelanggan sudah melunasi tagihan.
Tampilan konfirmasi pembayaran oleh pelanggan dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12  Tampilan Konfirmasi Pembayaran Pelanggan

Setelah konfirmasi pembayaran telah dilakukan oleh pelanggan maka data
akan dikirim ke Admin Klaster yang bertugas melakukan pengecekan apakah
pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan merupakan data konfirmasi yang valid
atau tidak. Jika pelanggan melakukan pembelian produk dari Anggota Klaster yang
berbeda maka pelanggan juga akan mendapatkan konfirmasi pembayaran yang
berbeda berdasarkan produk dari Anggota Klaster.

Gambar 13  Tampilan Konfirmasi Pembayaran oleh Admin Klaster

Gambar 13 merupakan tampilan konfirmasi pembayaran pada sisi Admin
Klaster. Pada proses konfirmasi pembayaran ini hanya dilakukan oleh Admin Klaster.
Berdasarkan penjelasan proses konfirmasi pembayaran tersebut, maka dapat
dipastikan bahwa pengelolaan E-commerce pada Sistem Jejaring Klaster dimiliki
oleh Klaster. Dengan demikian, sistem jejaring klaster merupakan aplikasi portal
yang memberikan fasilitas sistem E-commerce bagi Klaster. Pada sistem E-
commerce, anggota Klaster memiliki hak penuh untuk melakukan penambahan
produk Klaster dan pemberian diskon produk.

Gambar 14 Tampilan Halaman Pengelolaan Produk Anggota Klaster

Gambar 14 merupakan tampilan penambahan produk yang dilakukan oleh
Anggota Klaster yang dapat melakukan penambahan produk tanpa melalui Admin
Portal maupun Admin Klaster. Hal ini merupakan kelebihan dari sistem E-commerce
web iKlaster. Untuk memastikan bahwa yang berhak melakukan penambahan produk
adalah Anggota Klaster, maka dapat dilihat pada Kode Program 2. Baris satu sampai
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sepuluh menginisialisasi data input-an dari anggota klaster, baris 11-12 proses
menambahkan produk ke dalam basis data, baris 13 proses mengembalikan ke
halaman anggota ke halaman produk.

Kode Program 2 Penambahan Produk

1. $cluster = $data_anggota[0]->cluster;
2. $anggota = $this->session->userdata(‘username’);
3. $nama = $this->input->post(‘nama’);
4. $deskripsi = $this->input->post(‘deskripsi’);
5. $harga = $this->input->post(‘harga’);
6. $diskon = $this->input->post(‘diskon’);
7. $satuan = $this->input->post(‘satuan’);
8. $stok = $this->input->post(‘stok’);
9. $berat = $this->input->post(‘berat’);
10. $is_jasa = $this->input->post(‘is_jasa’);
11. $tambah = array(“cluster” => $cluster,”anggota” =>
$anggota,”nama” => $nama,”deskripsi” => $deskripsi,”harga”
=> $harga,’diskon’=>$diskon,”satuan” => $satuan,”stok” =>
$stok,’berat_per_satuan’=>$berat,’is_jasa’=>$is_jasa,”foto”
=> $foto,”foto2" => $foto2,”foto3" =>
$foto3,”jenis_produk” => $jenis,”kategori_produk” =>
$kategori,”kelompok_produk” =>
$kelompok,”klasifikasi_produk” => $klasifikasi,”setujui”
=> 1,’berat_per_satuan’=>$berat,’is_jasa’=>$is_jasa);
12. $this->produk->TambahProdukBarang($tambah);
13. redirect(‘anggota/produk’);

Selain kelebihan dalam penambahan produk, kelebihan lain yaitu pemberian
diskon untuk produk yang hanya dapat dilakukan oleh anggota Klaster. Hal ini dapat
dilihat pada Kode Program 3. Baris satu mengambil data diskon berdasarkan data
pembeli dan id produk, baris dua sampai empat jika nilai baris satu bernilai true
akan ditampilkan pesan error, baris enam sampai 11 proses menambahkan data
diskon ke dalam basis data, baris 12 mengembalikan ke dalam halaman anggota.

Kode Program 3 Diskon Pelanggan

1. $diskon_exist = $this->produk-
>GetDiskonByPelangganProduk($this->input->post(‘pembeli’),
$id_produk);
2. if($diskon_exist) {
3. $error= ‘Diskon sudah diberikan untuk pembeli ini’;
4. }
5. …
6. $data_diskon = array(
7. ‘id_produk’=>$id_produk,
8. ‘username_pembeli’=>$this->input->post(‘pembeli’),
9. ‘diskon’=>$this->input->post(‘diskon’)
10. );
11. $this->produk->TambahDiskon($data_diskon);
redirect(‘anggota/produk/kelola_diskon/’ . $id_produk);
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Gambar 15 Tampilan Pemberian Diskon Produk oleh Anggota Klaster kepada Pelanggan

Gambar 15 merupakan tampilan pemberian diskon yang dilakukan oleh
Anggota Klaster kepada seorang pelanggan. Diskon juga dapat diatur untuk sebuah
produk bagi semua pelanggan Sistem Jejaring Klaster.

Gambar 16 Tampilan Tambah Jejaring Usaha

Sistem Jejaring Klaster juga merupakan aplikasi jejaring usaha karena
menyediakan fasilitas bagi anggota Klaster untuk dapat saling mendeskripsikan
kerjasama bisnis dengan anggota Klaster yang lain. Hal ini diterapkan dalam aplikasi
karena sistem jejaring Klaster dikembangkan dalam rangka memberi peluang
kesempatan bagi para Klaster dan anggota untuk dapat membangun jaringan usaha
(business networks). Jaringan usaha antar anggota Klaster, yaitu UKM dan Koperasi
bahkan rintisan entrepreneurship sangat dimungkinkan terjadi didalam aplikasi
Sistem Jejaring Klaster ini. Untuk dapat lebih jelas, dapat dilihat pada Gambar 16
dan Kode Program 4. Kode Program 4 menjelaskan bahwa baris satu sampai tiga
dilakukan pengambilan data dari input-an user, baris empat sampai lima adalah
proses penambahan data jejaring ke dalam basis data, baris enam proses
mengembalikan ke halaman anggota selanjutnya produk.

Kode Program 4 Tambah Jejaring

1. $id = $this->input->post(‘id’);
2. $produk = $this->input->post(‘produk’);
3. $deskripsi = $this->input->post(‘deskripsi’);
4. $umkm = array(“produk” => $id,”jejaring_produk” =>
$produk,”deskripsi” => $deskripsi);
5. $this->jejaring->TambahJejaring($umkm);
6. redirect(‘anggota/produk’);
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Kode Program 5 menjelaskan bahwa, baris satu dan dua adalah proses
mengubah status jejaring berdasarkan id jejaring produk, baris tiga yakni proses
mengembalikan kehalaman anggota ke halaman produk selanjutnya halaman notifikasi
produk

Kode Program 5  Proses Terima Jejaring

1. $ubah = array(“status”=>1);
2. $this->jejaring->UbahJejaring($ubah,$id);
3. redirect(‘anggota/produk/notifikasi_produk’);

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode uji responden dengan
pendekatan E-commerce model marketplace concentrator kepada 40 orang
responden dari wilayah Jawa Tengah, terdiri dari oleh 25 UMKM, tiga Klaster
pariwisata, satu Klaster pertanian dan tiga Klaster industri. Pengujian difokuskan
pengelolaan website E-commerce pada aktor admin Klaster dan anggota Klaster.
Hasil uji responden pada aktor Admin Klaster adalah 65 persen responden
menyatakan sangat setuju, 32,5 persen responden menyatakan setuju, dan sisanya
sebesar 2,5 persen responden menyatakan tidak tahu. Terdapat 2,5 persen responden
menyatakan tidak tahu karena masih kurang memahami konsep website dan aplikasi
web. Hasil uji responden pada aktor anggota Klaster adalah 45 persen responden
menyatakan sangat setuju, 50 persen responden menyatakan setuju, dan sisanya
sebesar lima persen responden menyatakan tidak tahu. Terdapat lima persen
responden menyatakan tidak tahu karena masih kurang memahami konsep produk
dalam bentuk jasa dan jejaring produk. Dengan demikian, aplikasi E-commerce
bagi Klaster pada iKlaster.com menurut responden sudah dapat dipergunakan dan
sudah sesuai dengan kebutuhan usaha dan promosi online bagi produk UMKM,
Koperasi berbasis Klaster.

5. Simpulan

Sistem Jejaring Klaster merupakan aplikasi sistem jejaring usaha bagi Koperasi
dan UMKM berbasis Klaster. Sistem ini menyediakan sebuah aplikasi web E-
commerce model marketplace concentrator bagi Klaster yang terdaftar, sehingga
Klaster beserta anggota memiliki kewenangan penuh dalam mengelola halaman-
halaman web yang ada sebagai sebuah sistem informasi E-commerce. Sistem Jejaring
Klaster juga merupakan aplikasi yang menyediakan fasilitas menjalin kemitraan dan
kerjasama usaha dengan cara melakukan jejaring produk maupun jejaring usaha
antar anggota Klaster. Pada hasil perancangan Sistem Jejaring Klaster juga telah
menyediakan tabel notifikasi berisi informasi transaksi bisnis pada aplikasi E-
commerce, sehingga telah siap untuk dibaca oleh aplikasi service pada aplikasi
mobile untuk Pelanggan, Anggota Klaster dan Admin Klaster. Saran pengembangan
adalah dilakukan perancangan dan implementasi sebuah aplikasi mobile untuk
membaca informasi pada tabel notifikasi. Aplikasi mobile juga dapat dilengkapi
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dengan fasilitas proses untuk kelola produk yang dibutuhkan bagi aktor Anggota
Klaster.
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