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Abstract 

Mlatiharjo village on the Gajah subdistrict, Demak regency, Central 
Java province, gets a degree village innovative's in 2012 by central Java 
government because it had engage innovations in the field of seed and 
fruit seed rice seed varieties. Data sales of premium rice Mlatiharjo 
village's last three years, shows that the marketing of a superior product 
reached only two provinces, namely Central Java (Demak, Kudus, Pati, 
Semarang) and DK1 Jakarta. Total sales of the premium rice of paddy seed 
innovative results in 2012 only reached 186.8 tons. Based on these 
problems, then be done the design and development of an e-commerce 
model that is right for Mlatiharjo village. A categories of e-commerce 
selected is business-to-consumer, and implemented using the framework 
Codelgniter with PHP programming language and MySQL database. The 
model of e-commerce application is also equipped with a mobile-based 
notification system that utilizes the Google Cloud Messaging (GCM) 
facilities. Thus, efforts to improve the marketing and sales of products 
villagers joined in cluster Tani Mahardika, and through business's 
cooperatives Citra Kinaraya can enjoy the application of science and 
technology through an e-commerce application model that is used as the 
digital market of Mlatiharjo village. 

Keywords : e-commerce, digital market, Mlatiharjo village. 

1. Pendahuluan 

Tingkat persaingan pada era perdagangan global semakin tinggi menuntut 
kesiapan pelaku usaha untuk segera mempersiapkan diri dalam upaya 

meningkatkan daya saing usahanya. Pada era ini, penggunaan internet sebagai 
sarana penjualan online semakin diminati pelaku usaha perdagangan. Noor [1] 
menyatakan bahwa di Indonesia pada tahun 2013 penjualan melalui bisnis e- 
commerce mencapai Rp 17.72 triliun, meningkat 71.3% dibandingkan tahun 2012. 
Peningkatan penjualan pada e-commerce di Indonesia tidak bisa lepas dari 
peningkatan pembelanja online, yaitu pada tahun 2012 sekitar 7,8% dari total 

pengguna internet di Indonesia. Sedangkan di tahun 2013, diperkirakan naik 
menjadi 9,5% dari total pengguna internet di Indonesia yang berjumlah 55 juta 
orang [2], Berdasarkan fakta data penjualan pada bisnis e-commerce tersebut, 
maka e-commerce sangat berpengaruh dalam memberi kontribusi peningkatan 
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penjualan produk di Indonesia. 
Desa Mlatiharjo, kecamatan Gajah, kabupaten Demak provinsi Jawa Tengah 

mendapatkan anugerah gelar sebagai Desa Inovatif versi Balitbang Jawa Tengah 
pada bulan Mei tahun 2011. Dimulai tahun 2009, masyarakat desa yang tergabung 
di dalam Klaster Pertanian Organik yaitu Klaster Tani Mahardika telah melakukan 
kegiatan inovasi pada benih padi, sehingga menghasilkan benih padi varietas 
unggul. Selain itu, desa Mlatiharjo juga mengembangkan bibit buah unggul. Salah 
satu contoh bibit buah unggul hasil inovasi desa yaitu buah Klengkeng. Tanaman 
Klengkeng hasil inovasi desa mampu hidup di daerah dataran rendah tetapi 
menghasilkan kualitas buah yang unggul yaitu ukuran lebih besar, manis dan 
selalu menghasilkan buah tanpa mengenal musim. 

Permasalahan yang dialami desa Mlatiharjo adalah pemasaran produk yang 
dilakukan oleh badan usaha milik klaster yaitu koperasi serba usaha (KSU) Citra 

Kinayara. Pemasaran produk unggulan tersebut hanya mencapai wilayah dua 
provinsi, yaitu Jawa Tengah (Demak, Kudus, Pati, Semarang) dan DKI Jakarta 
berdasarkan data penjualan produk jenis beras. Penjualan beras pada tahun 2010 
berjumlah 38.9 ton, 131.1 ton tahun 2011 dan 186.8 ton tahun 2012 senilai sekitar 
Rp 2.16 Milyar [3]. Oleh karena itu, usaha milik desa Mlatiharjo berdasarkan 
hasil penjualan, tergolong kedalam usaha kecil karena kurang dari Rp 2.5 Milyar 
dalam setahun. Untuk meningkatkan penjualan, maka Klaster Tani Mahardika dan 

KSU Citra Kinaraya berupaya untuk menggunakan e-commerce. Permasalahan 
yang timbul adalah belum ada aplikasi e-commerce yang sesuai dengan kebutuhan 
proses bisnis desa Mlatiharjo, yaitu melibatkan badan usaha milik desa 

(BUMDes), Klaster dan Koperasi. 
Pada program pengabdian masyarakat ini dilakukan perancangan dan 

pembangunan e-commerce sebagai pasar digital desa Mlatiharjo. Perancangan e- 
commerce bagi desa Mlatiharjo mengacu pada kategori e-commerce business-to- 
consumer (B2C) karena e-commerce milik desa, dan berdasarkan hasil penelitian 
emarketer menunjukkan bahwa kawasan Asia Pasifik menjadi penyumbang 
terbesar bagi penjualan global B2C e-commerce tahun ini yang diperkirakan 
mencapai USD 1.2 triliun [3], Aplikasi e-commerce diimplementasikan 
menggunakan framework Codelgniter (CI) dengan bahasa pemrograman PHP dan 

basis data MySQL karena framework CI merupakan open source yang cukup 
handal dan dikenal oleh tenaga developer di desa Mlatiharjo. Untuk dapat 
mewujudkan e-commerce berjalan dengan baik, maka dilakukan beberapa 
program pendampingan kepada pengelola pasar digital desa, antara lain 
pendampingan multimedia dasar, manajemen web server, pembuatan standar 

operasional prosedur dan operasional e-commerce. 
Untuk dapat membantu pihak pengelola pasar digital desa Mlatiharjo dalam 

memperoleh informasi secara cepat, maka ditambahkan juga fasilitas pendukung 
berupa sistem notifikasi berbasis mobile. Sistem notifikasi tersebut berfungsi 
untuk memberikan informasi kepada pengelola pasar digital desa perihal transaksi 
bisnis penjualan pada e-commerce, yaitu transaksi pemesanan produk dan 
transaksi konfirmasi pembayaran. Sistem notifikasi berbasis mobile diperlukan 
karena pengelola pasar digital desa Mlatiharjo yang merupakan penduduk desa, 
waktu kegiatan sehari-hari lebih banyak berada di lokasi usaha berupa lahan 
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pertanian daripada berada di depan komputer. Sistem notifikasi berbasis mobile 
ini dikembangkan dengan teknologi Android dan mengunakan fasilitas Google 
Cloud Messaging dalam pengelolaan pesan notifikasi. 

2. Kajian Pustaka 

Desa Mlatiharjo terletak di pesisir utara pulau Jawa, di sebelah selatan timur 

dari kota Kabupaten Demak, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus. 
Wilayah desa Mlatiharjo dilewati beberapa saluran irigasi besar sehingga 
pertanian merupakan kegiatan utama sehari-hari warga desa yang 
menggantungkan pencukupan ekonomi dari lahan persawahan. Secara 
administratif desa Mlatiharjo merupakan wilayah Kecamatan Gajah Kabupaten 
Demak. Untuk lebih mengenal desa Mlatiharjo dapat dilihat pada Gambar 1 
mengenai data monografi desa. 

Luas wilayah : 357 Ha 
Sawah Wgasi tehnis : 272 Ha 
Tegalan : ¥> Ha 
KasDesa ; 22 Ha 
Petnukiman : 33 Ha 
lainnya : 6 Ha 

JUMLAH PENDUDUK : 2733 Orang 
Laki - laki : 1354 Orang 
Perempuan : 1379 Orang 

Jumlah Kepala Keluarga : 894 Orang 

Gambar 1 Monografi Desa Mlatiharjo [4] 

Beberapa kegiatan inovasi telah dilaksanakan oleh desa Mlatiharjo dalam 
bidang pertanian dan peternakan. Pada bidang pertanian, pertama adalah 
pemuliaan padi [4]. Pemuliaan padi merupakan usaha melakukan penyilangan 

terhadap beberapa jenis varietas tanaman padi untuk didapatkan jenis varietas 
baru/beras khas (aromatik dan pulen) dan mempunyai tingkat produksi tinggi. 
Hasil pemuliaan padi penghasil produk beras diberi nama Melati (Milky, 
wangi, pulen standar restoran jepang), Sulthan (beras premium wangi dan pulen), 
beras khusus nasi goreng dan beras 2 (dua) sesuai segmentasi pasar. Hasil usaha 
produksi benih padi dan penjualan beras dapat dilihat pada Tabel 1. 

Buruh Bangunati 
Lam-tam 

\ \ :'tj 

■Allllk 
f Wmm 

Buruh I am .' 

MLATIHARJO 
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Tabel 1 Jumlah Usaha Produksi dan Penjualan Benih dan Beras Desa Mlatiharjo [3] 

Jenis Produk 

Benih  
benih ciherang  
benih padi inpari 13 

Beras  
Sulthan  
Melati  
Megawangi  
Merah putih  
Merah 

Qty Produksi per tahun 
 ( Ton)  
>009 2010 2011 

Qty Penjualan per tahun 
 (Ton)  
009 2010 201 

Kedua, pengadaptasian buah-buahan komersial. Kegiatan ini merupakan 
pemanfaatan lahan pekarangan dilakukan dengan menanam jenis-jenis tanaman 
buah yang telah diadaptasikan dari dataran tinggi ke dataran rendah (panas) 
sehingga mampu menghasilkan buah-buahan yang tadinya hanya dihasilkan dari 
daerah pegunungan (suhu dingin). Hasil usaha produksi dan penjualan hasil 
inovasi pada buah-buahan unggulan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Usaha Produksi dan Penjualan Bibit Tanaman Buah Unggulan Desa Mlatiharjo 

[3] 

Qty Produksi per tahun Qty Penjualan per tahun 
Jenis Produk  ( Batang) ( Batang)  
 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Bibit klengkeng 2.000 4.000 6.000 1900 3700 6300 
Bibit papaya'') 10.000 13.000 15.000 8.000 12.000 13.000 
Sawo Jumbo 1.000 2.500 4.000 1.000 2.100 3,600 

Qty Produksi per tahun Qty Penjualan per tahun 
Jenis Produk  ( Batang) ( Batang)  
 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Sirkaya Jumbo 1.000 2.000 3.000 800 1.600 2,500 
Jambu Kristal 3.000 4.000 6.000 2.500 3.500 5.400 
NangkaGenjah 3.000 4.500 7.000 2.100 3.700 6.500 

Pada bidang petemakan, pertama adalah pembibitan kambing yang disebut 
Ruminansia Kecil. Pembibitan Kambing dilakukan oleh karang taruna desa 
dengan menyilangkan beberapa kambing jenis lokal dengan varietas unggul agar 

bisa didapatkan ras kambing baru yang produktifitasnya tinggi sesuai pangsa 
pasar dimana konsumsi kambing yang dibutuhkan ukuran bobot 10-20 kg, maka 
dibutuhkan prototif kambing dengan tubuh kecil dengan susu yang besar 
(mendukung produktifitas tinggi/sifat prolific) sudah sampai pada generasi II (F2). 

Desa Mlatiharjo juga melakukan inovasi dalam bidang pemanfaatan limbah 
pertanian dan ternak, antara lain Ory Kompos (Pemanfatan serangga hama kelapa) 
dan Ferunsa yang terbuat dari air seni ternak (kambing/sapi) dan empon-empon 

sebagai bahan campuran sehingga Mikro Organisme Larut (MOL) yang tercipta 
dapat dimanfaatkan sebagai pestisida alami pada tanaman pangan dan buah. 
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Badan usaha milik desa (BUMdes) Mlatiharjo melakukan program kemitraan 
penanaman buah unggulan dengan pola kerjasama dengan petani dan pemerintah 
desa sebagai fasilitator dan pengawas. Melalui program ini diharapkan dapat 
sebagai sumber pendapatan desa dan nantinya dapat difungsikan sebagai 
pengelola jaminan masa tua bagi warga [4], 

Fasilitas internet dibangun secara swadaya dengan tujuan bisa memberikan 

fasilitas internet untuk pendidikan, pembelajaran, kebutuhan surat-menyurat dan 
aplikasi lain yang mungkin bisa dikembangkan untuk kemajuan desa. Fasilitas 
internet dibangun dengan menggunakan peralatan-peralatan seadanya antara lain 
1 unit PC PHI- 450 sebagai server routing dan manajemen bandwith, 1 Unit PC P 
III 450 Data Server, I Unit PC P 111 450 WlTVUocalhost, I unit PC P-4 sebagai 
breaker voip, 1 unit Hub TP-link 8 port, 2 Grid Penerima Standar dan 1 Omni 
Standart+radio TP link untuk hotspot. Dengan segala keterbatasan tersebut, dapat 
direalisasikan beberapa fasilitas pendukung yang saat ini sudah bisa memberikan 

manfaat antara lain hotspot area (128 Kbs), VOIP (5ra7£er)/Telp antar komputer, 
Localhost Server (Website Desa, Forum Komunikasi Komunitas Klaster Demak) 
dan E-Library Server dan Data Server. 

Kelompok masyarakat usaha di desa Mlatiharjo tergabung dalam bentuk 
klaster. Klaster merupakan konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang 
saling berhubungan pada sektor tertentu, dimana perusahaan dan institusi 
berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi [5], Schmitz [6] 
menyatakan The principle notion of the cluster is its agglomeration of enterprises 
sectoral and geographically concentrated, yang berarti bahwa klaster merupakan 
sekumpulan perusahaan pada suatu lokasi yang bergerak usaha pada sektor yang 
sama. 

Kategori e-commerce yang dibangun sebagai aplikasi pasar digital desa 
Mlatiharjo adalah business-to-consumer (B2C). Business-to-consumer merupakan 
kategori e-commerce yang memiliki transaksi eceran (retail) dengan pembeli 
perorangan. Model bisnis ini sering disebut juga e-tailing [7], 

Pasar digital desa Mlatiharjo diimplementasikan menggunakan framerowk 
Codelgniter. Alasan kenapa menggunakan framework PHP yaitu Codelgniter 
adalah 1) gratis, karena Codelgniter dilisensikan di bawah Apache. 2) berjalan di 

PHP versi 4 dan 5. 3) ringan dan cepat karena hanya berjalan dengan 
menggunakan beberapa pustaka saja, hanya membutuhkan sumber daya 
(resource) yang sedikit sehingga ringan dan cepat dijalankan. 4) menggunakan 
MVC. Codelgniter menggunakan lingkungan pengembangan dengan metode 
MVC (Model View Controller) yang membedakan antara logika dan tampilan, 
sehingga proyek bisa lebih mudah dipecah-pecah. 5) dokumentasi. Salah satu hal 
yang bisa dijadikan barometer apakah sebuah aplikasi benar-benar dikembangkan 
atau tidak bisa dilihat dari dokumentasinya. Dalam hal ini Codelgniter sangat luar 
biasa, terdapat dokumentasi yang sangat lengkap tentang semua hal yang ada 
dalam Codelgniter. 6) pustaka yang lengkap, yaitu Codelgniter dilengkapi dengan 

berbagai pustaka siap pakai untuk berbagai kebutuhan, misalnya saja koneksi 
database, email, session, keamanan, manipulasi gambar dan banyak lagi [8], 

Pasar digital desa Mlatiharjo juga dilengkapi dengan aplikasi mobile yang 
berfungsi untuk pemberitahuan (notifikasi) informasi transaksi yang terjadi pada 
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aplikasi pasar digital desa Mlatiharjo kepada para actor sistem. Aplikasi mobile 
yang sering juga disebut dengan mobile computing adalah sebuah teknologi yang 
memungkinkan transmisi data melalui komputer, tanpa harus terhubung dengan 
suatu fixed physical link. Mobile computing meliputi antara lain Laptop dengan 
wireless LAN, mobile phone, wearable computer dan Personal Digital Assistant 

(PDA) dengan Bluetooth atau IRDA [9], Keuntungan teknologi mobile adalah 
pertama, extreme personalization karena penyimpanan ponsel diantara dompet 
dan kunci motor, dan dapat digunakan sebagai tempat menyimpan segala 
informasi pribadi; kedua, pengaksesan informasi setiap saat dan dimanapun, 
sehingga memungkinkan kita untuk bekerja, belanja atau bermain tanpa batasan 
waktu dan tempat; ketiga, mobilitas tinggi tanpa kerumitan kabel (W-LAN) dan 
instalasi jaringan yang cepat; keempat, kompatible yang tinggi dengan teknologi 
lain; kelima, cocok untuk daerah yang belum ada infrastruktur; keenam, reduksi 

biaya yaitu dalam kasus pengembangan, pemindahan maupun perubahan 
konfigurasi LAN. 

Metode notifikasi yang dipergunakan pada aplikasi mobile pasar digital desa 
Mlatiharjo adalah Push Message. Push Message merupakan komunikasi jaringan 

dimana server akan mengirimkan pesan ke client jika ada perubahan data, 
sehingga client tidak perlu melakukan proses request data tiap periode untuk 
mengambil data notifikasi. Pada teknologi Push Message untuk device mobile 
sangat efektif karena berjalan pada background proses sehingga memungkinkan 
aplikasi menerima pesan. Push Messasge dapat diimplementasikan pada beberapa 
device mobile diantaranya Android, pada sistem operasi Android proses Push 
Message dapat memanfaatkan layanan Google Cloud Messaging (GCM) untuk 
mengirim pesan/notifikasi; Apple, pada sistem operasi iOS proses Push Message 

dapat memanfaatkan layanan Apple Push Notification Service (APNS) untuk 
mengirim pesan/notifikasi; Windows Phone, pada sistem operasi Windows Phone 

proses Push Message dapat memanfaatkan layanan Microsoft Push Notification 
Service (MPNS) untuk mengirim pesan/ notifikasi; Blackberry, pada sistem 
operasi Blackberry OS proses Push Message dapat memanfaatkan layanan 
Blackberry Push Service untuk mengirim pesan/ notifikasi [10], 

3. Metode dan Peraneangan Sistem 

Metode yang digunakan dalam program Ipteks Bagi Masyarakat desa 
Mlatiharjo dad pasar desa menuju pasar digital adalah sebagai berikut 

pengembangan aplikasi dan pendampingan dalam manajemen pasar digital. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2. 
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LANGKAH 3 Pendampingan Imptementasi SOP dan Aplikasi Pasar Digital 

„ t Identifikaai Sumber Dava n . . , l/ci i Prodi* Klaster KSUGipl. TanlM,hsrt,ika Kmaraya 

' PerxJampingan SDM „ . Pengebla Pesa, P.nMmm.n %. .. , mendapatkan: 9I. . i 1 Paten PVT 1 Training Muttimedia ■ Sehat ' 2. Training Admin dan Halal Hosting & Domain 

Pervdampingan Implementasi Pendampingan Upload Produk Hosting dan Domain an^emen kwfcTani Passr Okjital Desa """'Tm Mahardika Ml.titorjo rl"",0,3" Desa Mlatihago 

Pemetaan Surrbar Daya Potensial KSU Cipta Kmaraya 
Pemetaan dan klasifikasi Produk Klestef Tani Mabaidiks 

> Rancangan SOP Pasar Digital ■> Deaam AJur sistem A Dasain Basis Dais ' Mapping Klasifikasi Produk : > Dokumen katalog Produk 

SDM Pengelola Pasar Digital KSU Cipta Kinaraya: - Sarlifikat Admin Hosting & Domain - Sertifikal Multimedia SDM Klaster Tarn Mahanjika - Sertifikat Multimedia - Sertifikat PVT - Sertifikat Helal - Sertifikat Sehal Prototype Aplikasi Pasar Digital Dasa Mlaliharp 

Paten Domain Web e-Commerce Pasar Digital Desa Mlatitiago Dokumen SOP Pasar Digital Deea Mlaiiharjo Jurna) Publikasi 

Gambar 2 Metode program IbM Desa Mlatiharjo 

Gambar 2 menjelaskan bahwa untuk dapat mewujudkan pasar digital desa 
Mlatiharjo program terbagi kedalam 4 (empat) langkah, yaitu langkah ke-1 adalah 
Identifikasi kondisi/keberadaan KSU Citra Kinaraya dan Klaster Tani Mahardika. 

Tahap ini merupakan kegiatan survei dan observasi untuk mendapatkan informasi 
dan data-data yang tepat antara lain sumber daya manusia, potensi pada bidang 
teknologi informasi dan komunikasi, manajerial dan kepemimpinan, infrastruktur 
manajemen dan kelembagaan, AD/ART Kelembagaan, badan hukum 
kelembagaan, struktur organisasi & Job Description, manajemen keuangan, 
sarana dan prasarana, inventarisasi kelembagaan dan kelompok klaster, pendataan 
alat produksi dan kemasan, daftar produk anggota klaster, pendataan jumlah dan 
jenis produk yang layak dan siap dijual, pendeskripsian produk yang jelas, 
dokumentasi sertifikasi produk (uji nutrisi, halal dan sehat). Pada tahap ini, desa 
Mlatiharjo khususnya Klaster Tani Mahardika dan KSU Citra Kinaraya telah 
berperan aktif dalam memberikan informasi dan data-data yang tepat. Hasil pada 

tahap ini berupa buku Selamat Datang di Mlatiharjo dan buku katalog produk 
Mlatiharjo. 

Langkah ke-2, perumusan dan analisis kebutuhan sistem/aplikasi pasar 
digital desa Mlatiharjo. Pada langkah ke-2 merancang Standard Operational 
Procedure (SOP) pasar digital berdasarkan potensi dari hasil langkah ke-1, antara 

lain prosedur layanan regristerasi dan upload produk, Prosedur Pemesanan dan 
Pembayaran Produk, prosedur pengiriman produk ke pembeli, prosedur layanan 
pengaduan dan retur produk dari pembeli, dan prosedur pembayaran penjualan 

produk dan pembagian laba usaha ke member pemasok. SOP disusun berdasarkan 
desain alur sistem dan proses bisnis yang diberlakukan pada e-commerce kategori 
business-to-consumer. 

Langkah ke-3, pendampingan implementasi SOP dan aplikasi Pasar Digital. 
Pada tahap ini melakukan uji SOP dengan cara simulasi. Pada rentang waktu yang 
sama juga dilakukan pelatihan kepada mitra antara lain Pelatihan multimedia yang 
terbagi kedalam dua materi yaitu desain dan animasi dasar dan teknologi 
komunikasi dan internet. Pelatihan multimedia dasar bertujuan agar pengelola 

pasar digital mampu menampilkan dan mendeskripsikan produk-produk kedalam 
format digital, sehingga produk dapat ditampilkan di aplikasi Web pasar digital 
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secara menarik dan mudah dipahami dengan menggunakan piranti/gac/ge/ yang 
dimiliki desa Mlatiharjo. Pelatihan teknologi komunikasi dan internet bertujuan 
agar mitra mampu berkomunikasi melalui fasilitas atau aplikasi-aplikasi 
telekomunikasi yang ada di internet, antara lain Yahoo Massenger, Skype, dan 
gmail video call. Dengan demikian, pengelola pasar digital mampu berkomunikasi 
secara efisien dengan memanfaatkan internet. 

Pelatihan penunjang yang lain adalah pelatihan sebagai Admin domain dan 

hosting web server. E-commerce atau pasar digital merupakan aplikasi berbasis 
web dimana aplikasi dan basis data berada pada lokasi web server. Oleh karena itu 
dibutuhkan pelatihan guna mendapatkan ketrampilan dan pengetahuan tentang 
pengelolaan domain dan hosting web server bagi pengelola pasar digital. 

Pada waktu yang bersamaan, proses implementasi aplikasi pasar digital 
berdasarkan alur sistem dan basis data langkah ke-2 juga dilaksanakan. Pada 
langkah ke-3 aplikasi pasar digital selalu diuji coba dan dievaluasi berdasarkan 
perkembangan SOP pada saat simulasi langkah ke-3. Dengan demikian, tahap ini 
menghasilkan SOP dan prototype akhir aplikasi pasar pigital desa Mlatiharjo yang 
merupakan penyempumaan rancangan SOP, alur sistem dan kebutuhan basis data 
dari langkah ke-2. 

Langkah ke-4 adalah pendampingan operasional dan maintenance pasar 

digital desa Mlatiharjo. Pada tahap ini domain dan hosting web server pasar 
digital desa Mlatiharjo harus sudah tersedia. Kemudian pengelola pasar digital 
memulai proses pengisian konten dan menjalankan aplikasi untuk beberapa waktu 
guna menjaga terjadinya maintenance/^Qrubdhdin struktur dan terjadinya 
kesalahan pada aplikasi pasar digital. 

Untuk dapat mewujudkan aplikasi e-commerce yang dipergunakan sebagai 

pasar digital desa Mlatiharjo, maka harus dilakukan perancangan proses sistem 
sebagai acuan proses bisnis yang berlaku pada e-commerce yang dibangun. 
Terdapat 7 (tujuh) desain proses pada aplikasi pasar digital desa Mlatiharjo, yaitu 
regristerasi pembeli, upload produk, kelola diskon produk, pemesanan produk, 
konfirmasi pembayaran pembeli, kelola konfirmasi pembayaran dan konfirmasi 
pengiriman barang. 

Gambar 3 merupakan diagram alir proses registrasi pembeli. Jadi, untuk 
dapat melakukan pemesanan produk pada pasar digital desa Mlatiharjo, pembeli 
harus menjadi member supaya riwayat transaksi pembeli pada aplikasi dapat 
disimpan, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pengembangan aplikasi. 
Terlihat juga pada Gambar 3 bahwa pembeli harus menerima term of service pasar 
digital desa Mlatiharjo untuk menjadi member, supaya menjaga agar pembeli 
dapat mentaati peraturan dan syarat bisnis yang berlaku pada pasar desa 
Mlatiharjo. 
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■ FORM REGISTRATION- ' ACCOUNT LOGIN .1 USFRNAME (E-MAIL) : 2 PASSWORD 

Gambar 3 Diagram Alir Registrasi Pembeli 

Beberapa proses yang ada pada pasar digital desa Mlatiharjo pada 
prinsipnya sama dengan proses yang ada pada e-commerce kategori business-to- 
consumer (b2c), antara lain, proses pemesanan produk oleh member pembeli, dan 
konfirmasi pembayaran. Perbedaan yang menjadi keunikan pada pasar digital desa 
Mlatiharjo dengan b2c e-commerce pada umumnya adalah adanya keterlibatan 

BUMDesa dalam proses bisnis e-commerce, yaitu khususnya dalam proses proses 

upload produk dan kelola diskon produk. Keterlibatan BUMDes atau badan usaha 
milik desa ini hams diterapkan dalam proses bisnis e-commerce, karena aplikasi 
e-commerce tersebut milik masyarakat desa, sehingga pemerintah desa merasa 

wajib melindungi dan bertanggung jawab. Keterlibatan BUMDes sebagai pemilik 
dan penanggung jawab pasar digital desa juga diharapkan berdampak pada 
kepercayaan publik terhadap pasar digital desa Mlatiharjo. Untuk dapat lebih jelas 
keterlibatan BUMDes dalam proses upload produk dapat dilihat pada Gambar 4. 

No Aiigjjota fMember) PDM 
i Fonmilk keanagotaan ; sebagai Pemilik 

Pengisian Haiga Dasai Pioduk. ! 

I Pajak. Share Profit dan Haiga i 
rPembiiatau Surat Pern I kepeiailikaii Pioduk 

! Pengesahaii Katalog Haiga Jual I : dan Share Pioilt (Kuuuak I 

Pengisian Katalog dan Haiga Jual kedalam Aplikasi 

Gambar 4 Standar Operasional Prosedur Layanan Registrasi dan Upload Produk 

Gambar 4 mempakan standar operasional prosedur alur proses layanan 

registrasi dan upload produk kedalam pasar digital desa Mlatiharjo. Terlihat pada 
Gambar 4 bahwa BUMDes memiliki peran sebagai penentu dan penjamin suatu 
produk layak atau tidak layak dapat dijual di pasar digital desa, dengan cara 
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bekerja sama dengan pengelola konten dalam memeriksa kesesuaian antara 
produk dengan katalog. 

Keterlibatan BUMDes yang lain dalam pasar digital desa adalah proses 

kelola diskon yang dilakukan oleh customer service. BUMDes selaku pemilik 
pasar digital desa wajib mengetahui segala kebijakan yang diambil oleh pengelola 
pasar digital desa yaitu customer service, khususnya pemberian diskon terhadap 
member. Untuk dapat lebih jelas memahami proses kelola diskon, maka dapat 

dilihat Gambar 5. Pada Gambar 5 terlihat bahwa dapat dipastikan jika terjadi 
pemberian diskon kepada member pembeli maka sudah melalui proses 
persetujuan badan milik pemerintah desa yaitu BUMDes. 

DATAPROOUK 1 MAMA PRODUK. 2 SATUAN 3. HARGA SATUAN 

1 KODEPRODUK 3 KODE PEMBELI 3 INPUT PROSENTASE 

1 KODE PRODUK 2 INPUT PROSENTASE DISKON 3 WPUTTANGGAL BATAS WAKTU DISKON 

Gambar 5 Diagram Alir Proses Kelola Diskon Produk 

4. Hasil dan Pembahasan 

Kelanjutan dari tahap perancangan adalah mengimplementasikan kedalam 
aplikasi e-commerce dan standar operasional prosedur pasar digital desa 
Mlatiharjo, supaya ada jaminan bahwa pelaksanaan proses bisnis pasar digital 
desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan desain proses dan peraturan yang 
berlaku. Aplikasi e-commerce sebagai pasar digital desa Mlatiharjo 
diimplementasikan menggunakan framework Codelgniter dan basis data MySQL. 

Tampilan produk unggulan ditampilkan pada Beranda. Produk unggulan 
ditampilkan pada aplikasi pasar digital desa karena memberi alokasi khusus bagi 
produk-produk hasil inovasi desa, sehingga menjadi keunikan dan ciri khas pasar 

digital desa Mlatiharjo sebagai pasar desa berpredikat Desa Inovatif. 
Untuk dapat berjalan dengan baik, pasar digital desa Mlatiharjo memiliki 

pengelola. Berdasarkan hasil perancangan, maka struktur organisasi dan job 
description masing-masing departemen di dalam pengelola pasar digital desa 
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dimuat kedalam standar operasional prosedur. Beberapa departemen tersebut 
antara lain Administrator Sistem, Pengelola Konten dan Penghubung Pelaku 
Usaha, Pemasaran {Marketing)/Customer Service, Administrasi dan Keuangan, 
dan Pengepakan dan Pengiriman Barang. 

Administrator Sistem (AS) berfungsi dalam Pengelolaan Sistem atau 
aplikasi dan keamanan sistem. Rincian tugas Administrator Sistem yaitu pertama, 
bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan aplikasi pasar digital desa 
termasuk perawatan aplikasi dan server, kedua, mengatur keamanan sistem dalam 
rangka kelancaran kinerja dari aplikasi pasar digital desa; ketiga, berkoordinasi 
dengan pihak pengembang aplikasi. 

Pengelola Konten dan Penghubung Pelaku Usaha (PK) berfungsi untuk 
menjamin informasi ketersediaan produk dan pengelolaan konten. Maka rincian 
tugas departemen PK ini adalah pertama, bertanggung jawab pada 
akurasi/kebenaran informasi konten; kedua, berkoordinasi dengan pelaku usaha 
(Produsen/pemasok) secara kontinu untuk menjamin ketersediaan barang/produk; 
ketiga, berkoordinasi dengan customer service dalam hal pemenuhan kebutuhan 
segala informasi konten pasar digital desa; keempat, berkoordinasi dengan pelaku 
usaha ketika terjadi pengembalian/retwr produk. 

Customer Service (CS) berfungsi untuk Melakukan Hubungan dengan 
Customer dan publik. Rincian tugas Customer Service yaitu pertama, menjalin 
hubungan dengan konsumen dalam penyediaan informasi konten; kedua, 
bertanggung jawab pada transaksi bisnis, antara lain: tagihan pembelian, 
konfirmasi pembayaran, dan konfirmasi pengiriman; ketiga, menerima umpan 
balik dari konsumen dan dari pihak luar sistem; keempat, berkoordinasi dengan 
pemilik sistem (BUMDes) terkait dengan umpan balik dan informasi penting dari 
konsumen; keempat, melakukan proses promosi dan menyusun program kegiatan 
pemasaran. 

Pengelola Pengepakan dan Pengiriman Barang (P3B) bertugas untuk 
Menjamin pengaturan barang yang akan dikirim. Rincian tugas P3B yaitu 1), 
bertanggung jawab terhadap pengepakan barang yang akan dikirim kepada 
konsumen; 2), melakukan training pengepakan produk kepada member pemasok; 
3), menjamin pengiriman barang sampai ke konsumen; 4), melakukan koordinasi 
dengan mitra jasa pengiriman barang; 5), bertanggung jawab terhadap 
pengembalian/retur barang dari konsumen yang mungkin terjadi. 

Aplikasi pasar digital Mlatiharjo juga dilengkapi dengan aplikasi notifikasi 
berbasis mobile Android, dengan tujuan membantu pihak pengelola dan BUMDes 
dapat melakukan transaksi melalui piranti mobile. Aplikasi notifikasi berbasis 
mobile ini diimplementasikan karena para anggota pihak pengelola berprofesi 
sebagai petani sehingga sering berada di lokasi pertanian daripada di depan 
komputer. Daftar notifikasi berbasis mobile dan penerima notifikasi pada pasar 
digital desa Mlatiharjo dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3 Daftar Notifikasi Berbasis Mobile pada Pasar Digital Desa Mlatiharjo 

Transaksi pada 
pasar digital desa 
 -Actor  
Pemesanan - 
member pembeli 

Konfirmasi 
pembayaran - 
member pembeli 
"Diterima" 
konfirmasi 
pembayaran 
member pembeli - 
Customer Service 

"Dikirim" produk 
pemesanan - P3B 
Set diskon produk 
kepada pembeli - 
Customer Service 

Penerima 
Notifikasi 

Customer Service 

Customer Service 

Member pembeli 

Pengelola 
Pengepakan dan 
Pengiriman Barang 
(P3B)  
Member pembeli 

BUMDes 

Isi Pesan Notifikasi 

Info tagihan pemesanan 
produk kepada member 
pembeli  
Konfirmasi pembayaran 
member pembeli 

Konfirmasi pembayaran 
diterima  
Perintah Kirim Barang 

Barang sudah dikirim 

Prosentase diskon sebuah 
produk kepada pembeli 

Transaksi 
lanjutan pada 
aplikasi mobile 

Tidak ada 

Button klik: 
'Diterima" atau 

"Ditolak" 
Tidak ada 

Button Klik: 
"Dikirim" 

Button klik: 
"Diterima" 
Button klik: 

'Diterima" atau 
"Ditolak" 

Tampilan notifikasi dan transaksi yang dapat dilakukan pada aplikasi mobile 
Android pendukung pasar digital desa Mlatiharjo dapat dilihat pada Gambar 6, 
yaitu notifikasi transaksi konfirmasi pembayaran member pembeli kepada 
customer service. 

Kode Order: 260913001 

Gambar 6 Notifikasi Transaksi Konfirmasi Pembayaran Member Pembeli 
kepada Customer Service 

Pada Gambar 6 terlihat bahwa customer service dapat melakukan transaksi 
terima atau tolak konfirmasi pembayaran member pembeli, sehingga hal ini dapat 
membantu customer service dalam memberi layanan respon atau umpan balik 
kepada member pembeli secara cepat. Tampilan notifikasi kepada member 
pembeli jika customer service terima konfirmasi pembayaran member pembeli 
dapat dilihat pada Gambar 7, sedangkan Gambar 8 merupakan tampilan notifikasi 
kepada member pembeli jika konfirmasi pembayarannya ditolak oleh customer 
service. 
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Kode Order : 260913001 

Gambar 7 Tampilan Notifikasi kepada Member Pembeli jika Customer Service 
Terima Konfirmasi Pembayaran 

Kode Order : 260913001 

Gambar 8 Tampilan Notifikasi kepada Member Pembeli jika Customer Service 
Tolak Konfirmasi Pembayaran 

5. Uji Sistem 

Pengujian sistem adalah elemen dari jaminan kualitas perangkat lunak dan 
mempresentasikan kajian pokok dari spesiftkasi, desain dan pengkodean. Metode 

uji sistem yang dipergunakan pada aplikasi pasar digital desa Mlatiharjo dan 
aplikasi notifikasi berbasis mobile adalah blackbox karena blackbox memfokuskan 
pada keperluan fungsional dari aplikasi atau sistem yang dibangun, dan untuk 
menemukan kesalahan dalam beberapa kategori, yaitu: fungsi yang tidak benar 
atau tidak ada, kesalahan antarmuka (interface errors), kesalahan pada struktur 
data dan akses basis data, kesalahan performansi {performance errors), kesalahan 
inisialisasi dan terminasi. 

Pengujian blackbox dilakukan oleh para actor sistem, yaitu 7 (tujuh) 

anggota departemen pengelola pasar digital desa Mlatiharjo, seorang anggota 
BUMDes selaku pemilik dan 2 (dua) selaku member pembeli. Pengujian 
dilakukan terhadap semua proses pada aplikasi pasar digital desa Mlatiharjo dan 

aplikasi notifikasi berbasis mobile Android, antara lain registrasi pembeli, upload 
produk oleh pengelola konten, kelola diskon oleh customer service, proses belanja 
dan pemesanan produk oleh member pembeli, konfirmasi pembayaran oleh 
member pembeli, dan terakhir konfirmasi pembayaran member pembeli oleh 
customer service. Untuk aplikasi notifikasi berbasis mobile Android diuji pada 

piranti telepon seluler dengan sistem operasi android v2.3.5 (Gingerbread), CPU 

830 MHz ARMvb dan memory internal 250 MByte. Uji sistem pasar digital desa 
Mlatiharjo dilakukan sebanyak 2 (dua) kali tahap uji untuk mendapatkan aplikasi 
yang sudah sesuai dengan yang diprogramkan dan sesuai dengan kebutuhan para 
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actor sistem. 

6. Simpulan 

Ipteks Bag! Masyarakat Desa Mlatiharjo Dari Pasar Desa Menuju Pasar 
Digital merupakan salah satu program pengabdian dalam upaya penerapan Ipteks 

di desa Mlatiharjo. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penerapan Ipteks 
khususnya teknologi informasi pada desa Mlatiharjo adalah pasar digital desa 
Mlatiharjo merupakan aplikasi e-commerce kategori business-to-consumer yang 
melibat sertakan memberdayakan BUMDes dan KSU Citra Kinaraya sebagai 
lembaga-lembaga milik masyarakat desa Mlatiharjo, kecamatan Gajah, kabupaten 
Demak Jawa Tengah. 

Saran pengembangan yang dapat dilakukan adalah penerapan teknologi 
HTML 5 pada aplikasi pasar digital desa Mlatiharjo, supaya aplikasi dapat diakses 
secara multiplatform atau pada semua sistem operasi, baik pada komputer maupun 
pada piranti mobile. 
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