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1. Pendahuluan 

 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat sudah mempengaruhi 

berbagai bidang kehidupan dan profesi. Penggunaan teknologi informasi dalam 

kehidupan sehari-hari mempermudah pertukaran informasi dan data antarwilayah 

sehingga penyebaran pengetahuan menjadi begitu cepat. Kemajuan yang paling 

terlihat adalah pada penggunaan teknologi informasi dalam proses pengolahan 

data menjadi informasi dengan cepat dan dilakukan secara otomatis [1]. 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak hanya dimanfaatkan untuk 

melakukan pengolahan data, tetapi teknologi informasi yang berkembang juga 

sudah dimanfaatkan untuk melakukan bisnis jual beli secara online dengan 

menggunakan fasilitas internet.  

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan proses jual beli barang dan 

jasa pada World Wide Web Internet atau bisa didefinisikan menjadi proses jual 

beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi 

termasuk internet [2]. Seiring berjalannya waktu mulai bermunculan beberapa 

website yang diciptakan untuk melakukan bisnis e-commerce. Proses transaksi 

dari e-commerce yang terjadi dengan cara user akan memilih barang yang ingin di 

beli kemudian menghubungi penjual yang bersangkutan melalui telepon, short 

messaging service (SMS), bahkan melakukan proses tatap muka antara penjual 

dan pembeli. Proses pengiriman informasi mengenai transaksi yang terjadi 

melalui e-commerce ini masih dilakukan melalui telepon, email, maupun SMS. 

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi tidak hanya berhenti pada 

perkembangan e-commerce saja, tetapi para user juga sudah mulai memanfaatkan 

teknologi mobile device untuk melakukan proses jual beli barang secara online. 

Berdasarkan dari hasil penyebaran daftar pertanyaan kepada 30 pengguna mobile 

commerce, pemanfaatan teknologi mobile device untuk melakukan bisnis jual beli 

online atau yang sering disebut dengan mobile commerce (m-commerce) 

dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yang bisa berjalan pada mobile 

device seperti BlackBerry Messager, Instagram, ataupun Line. Proses m-

commerce yang terjadi dilakukan dengan berbagai cara seperti menjadikan display 

picture pada BBM menjadi barang yang ingin dijual, membuat satu group pada 

BBM, mengunggah gambar dari barang yang ingin dijual pada Instagram, dan 

masih banyak lagi cara yang dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yang 

berjalan pada mobile device. Proses pengiriman informasi mengenai transaksi 

yang sudah terjadi pada m-commerce masih dilakukan melalui SMS, telepon, 

ataupun chatting dengan para penjual. Proses pengiriman informasi yang masih 

dilakukan dengan cara tersebut membuat para pembeli menjadi tidak bisa 

mengetahui apakah proses transaksi yang telah dilakukan dengan penjual sudah 

berhasil atau gagal karena respon yang dapat tergolong lama. Selain tidak bisa 

mengetahui apakah proses transaksi yang terjadi berhasil atau tidak, hal ini juga 

membuat para pembeli menjadi kurang percaya terhadap proses mobile commerce 

yang terjadi tersebut yang disebabkan oleh lamanya respon yang diberikan oleh 

penjual kepada pembeli.  

MOB-eCommerce merupakan salah satu contoh dari aplikasi mobile 

commerce yang sudah tersedia pada Google Play Store. MOB-eCommerce 



3 
 

merupakan aplikasi mobile commerce yang digunakan sebagai sarana untuk 

melakukan jual beli buku secara online. Pada aplikasi m-commerce tersebut 

terdapat menu untuk melihat produk buku yang tersedia, penjualan buku terbaik, 

buku terbaru, melihat keranjang belanja, dan melihat pesanan buku yang sudah 

dipesan. Pengiriman informasi mengenai transaksi yang terjadi pada aplikasi m-

commerce ini dilakukan dengan cara mengirimkan email kepada pembeli. Email 

yang dikirimkan akan berisikan mengenai daftar buku yang dipesan beserta 

dengan rincian harganya. Pengiriman informasi yang dilakukan melalui email 

masih tergolong kurang efektif oleh pembeli karena pembeli harus masuk ke 

dalam email terlebih dahulu untuk bisa mengetahui apakah proses transaksi yang 

terjadi berhasil atau tidak tanpa adanya notifikasi pesan yang masuk terlebih 

dahulu.    

 Google Cloud Messaging (GCM) merupakan proyek yang dikembangkan 

oleh Google Inc. GCM sendiri berfungsi untuk menyampaikan informasi berupa 

pesan singkat (notification message) ke perangkat mobile Android. GCM 

memberikan kemudahan kepada para pengguna dalam menyampaikan pesan 

secara gratis dan tidak terikat besarnya suatu pesan yang dikirimkan dan 

penyampaian pesan yang dikirimkan oleh GCM dapat diterima secara realtime. 

Pengguna servis dari GCM dapat menghemat penggunaan baterai dari device 

Android dikarenakan penggunaan aplikasi yang memanfaatkan teknologi GCM 

tidak perlu dalam keadaan running. GCM servis akan mengatur setiap pesan yang 

dikirimkan agar sesuai dengan penerima pesan (receiver) perangkat mobile 

Android [3].     

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini 

akan dibangun aplikasi yang menerapkan teknologi Google Cloud Messaging 

Service dalam pengiriman Push Notification pada aplikasi mobile commerce untuk 

penjualan kue moaci gemini berbasis Android. Pemanfaatan GCM pada penelitian 

ini memiliki peran untuk menyampaikan notification message yang dikirimkan 

dari penjual kepada pembeli. Notification message yang dikirimkan merupakan 

pengiriman informasi mengenai proses transaksi yang sudah dilakukan oleh 

pembeli baik dari mulai pemesanan barang sampai pada melakukan konfirmasi 

pembayaran kepada pembeli dan pesan yang dikirimkan akan diterima oleh 

Android device. Fokus dari penelitian ini adalah penerapan GCM pada aplikasi 

jual beli online, serta tidak membahas mengenai keamanan data selama proses 

transaksi terjadi. 

 

2. Kajian Pustaka 

 

Penelitian sebelumnya dengan judul Penerapan Google Cloud Messaging 

Service Sebagai Pengiriman Pesan Singkat pada Aplikasi Penjualan Batik, 

menyatakan bahwa perangkat mobile device yang sebelumnya hanya bisa 

digunakan untuk berkomunikasi sekarang sudah memiliki banyak fungsi yang 

bisa dimanfaatkan untuk mempermudah segala aktivitas yang ada. Sebagai contoh 

bentuk pemanfaatan teknologi mobile device adalah aplikasi jual beli online. 

Dahulu proses jual beli yang tergantung pada proses tatap muka antara pembeli 

dan penjual kini dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Penjual hanya 



4 
 

perlu mengelola data produk yang dijual melalui web atau perangkat mobile, 

kemudian pembeli dapat mengakses katalog tersebut melalui web ataupun 

perangkat mobile. Karena transaksi yang terjadi dilakukan secara online maka 

diperlukan suatu pesan singkat (notification message) untuk memberikan 

informasi kepada pelanggan bahwa pesan sudah diproses [4].  

Penelitian yang dilakukan sebelumnya pada aplikasi jual beli online 

memanfaatkan teknologi dari Google Cloud Messaging (GCM) Service sebagai 

pengiriman pesan singkat kepada pembeli untuk memberikan informasi mengenai 

proses transaksi yang sudah dilakukan. Perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan saat ini adalah proses mobile commerce yang terjadi pada penelitian 

sebelumnya hanya berakhir pada pemilihan pemesan barang dan mendapatkan 

pesan singkat mengenai pemesanan yang terjadi dan tidak ada respon dari pihak 

penjual, sedangkan pada penelitian yang dilakukan saat ini menghasilkan suatu 

aplikasi mobile commerce yang dirancang menggunakan konsep mobile 

commerce yang dimulai dari registrasi, pemesanan barang, hingga pada proses 

pembayaran dan pengiriman pesan singkat yang memanfaatkan teknologi GCM 

untuk pemberian informasi mengenai pemesanan yang terjadi dan informasi yang 

digunakan untuk mengkonfirmasi pembayaran dan pengiriman barang [5].  

Penelitian sebelumnya dengan judul Perancangan Aplikasi Mobile 

Commerce pada Perangkat BlackBerry Menggunakan Framework PhoneGap 

(Studi Kasus : Butik Emely Shop Semarang) menyatakan bahwa pada era 

teknologi informasi sekarang ini, hampir semua kegiatan dikembangkan agar 

semuanya menjadi lebih mudah, cepat, praktis dan murah. Teknologi yang 

canggih yang disediakan oleh BlackBerry dimanfaatkan oleh butik Emely shop 

dengan cara menampilkan produk barunya pada display picture serta membuat 

sebuah grup bernama Emely Shop yang memudahkan butik Emely shop untuk 

melakukan promosi terhadap produknya. Tetapi dengan semakin banyak produk 

dan pelanggan yang dimiliki, sebuah grup BBM akan mengalami banyak masalah 

seperti foto hilang sendiri dan aplikasi BBM menjadi lambat.  

Penelitian yang dilakukan sebelumnya pada aplikasi jual beli online 

memanfaatkan teknologi PhoneGap yang dapat menggunakan HTML, CSS, dan 

JavaScript. Sebuah aplikasi yang dibuat menggunakan PhoneGap dapat di-deploy 

ke berbagai platform seperti BlackBerry. Perbedaan dengan penelitian yang 

dilakukan saat ini adalah pada aplikasi penelitian sebelumnya, mobile commerce 

yang dibuat di-deploy pada perangkat BlackBerry, sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan saat ini aplikasi mobile commerce yang dibuat memanfaatkan 

teknologi Google Cloud Messaging (GCM) sebagai pengiriman informasi 

transaksi yang terjadi dan akan di-deploy pada Android platform.  

Mobile commerce merupakan sistem perdagangan elektronik dengan 

menggunakan peralatan portabel atau mobile seperti mobile device, smartohone, 

PDA, notebook, dan lain lain. Pada saat penggunaan peralatan mobile berpindah 

dari satu tempat ke tempat lain, penggunaan peralatan mobile tersebut dapat 

melakukan transaksi jual beli produk di internet dengan menggunakan sistem 

mobile commerce. Pada dasarnya mobile commerce adalah gabungan e-commerce 

dengan mobile computing [6]. 
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Google Cloud Messaging (GCM) adalah sebuah servis yang dikembangkan 

oleg Google Inc yang dapat membantu para pengguna dalam mengirimkan data 

dari server ke aplikasi Android. Pesan yang dikirimkan oleh GCM biasanya 

memberikan informasi mengenai suatu data baru dalam aplikasi. Sebagai contoh 

ketika ada email baru yang masuk maka akan muncul notifikasi ke perangkat 

Android. GCM servis akan melakukan pengaturan semua hal yang berhubungan 

dengan antrian pesan atau notification dan pengirimannya ke perangkat mobile 

yang menjadi target [3]. 

Beberapa karakteristik dari GCM : 1) Mengijinkan 3
rd

-party application 

servers untuk mengirimkan pesan singkat ke aplikasi Android. 2) Penggunaan 

GCM servis memungkinkan para pengguna dapat menerima pesan upstream dari 

mobile device. 3) Aplikasi Android yang menggunakan GCM tidak perlu dalam 

keadaan running untuk menerima pesan dari GCM. Sistem akan melakukan wake 

up secara otomatis pada aplikasi Android menggunakan intent broadcast saat 

menerima pesan selama terdapat permission untuk menerima pesan pada aplikasi  

Android. 4) GCM tidak memerlukan user interface khusus untuk menerima 

pesan yang masuk. GCM akan mengirimkan raw message langsung pada aplikasi 

Android beserta dengan kontrol notifikasinya. 5) GCM memerlukan minimal OS 

Android 2.2 atau lebih dan juga memiliki Google Play Store yang terpasang di 

dalamnya atau sebuah emulator Android 2.2 yang memiliki Google APIs. 6) GCM 

menggunakan Google Service dimana sangat diperlukan suatu proses autentikasi 

account Google pada perangkat Android. GCM memiliki dua konsep utama yaitu 

components dan credentials. Components adalah sebuah entitas yang memiliki 

peran penting dalam GCM. Credentials merupakan ID dan token dari setiap 

perangkat Android yang digunakan oleh GCM untuk memastikan bahwa semua 

pesan yang dikirim sampai pada perangkat Android yang menjadi tujuan pesan. 

Dalam pengimplementasian dari Google Cloud Messaging (GCM) terdapat 

beberapa bagian yang terlibat yaitu Google-provided connection server, 3
rd

-party 

app server yang menghubungkan dengan connection server, dan Client app. 

Arsitektur dari GCM dapat dilihat pada Gambar 1.  

Gambar 1 Arsitektur Google Cloud Messaging [3] 

 

 Google menyediakan GCM Connection Server yang akan berfungsi untuk 

menerima pesan dari 3
rd

-party application server dan mengirimkan pesan tersebut 

pada aplikasi yang sudah terpasang pada perangkat Android yang berperan 

sebagai Client app. Connection server yang disediakan oleh Google untuk saat ini 

adalah HyperText Transfer Protocol (HTTP) dan Extensible Messaging and 

Presence Protocol (XMPP). GCM Cloud Connection Server (CSS) adalah sebuah 

koneksi server berbasis XMPP. CSS mengijinkan 3
rd

-party application server 

yang berhubungan dengan perangkat Android dengan membentuk koneksi TCP 

persisten dengan server Google menggunakan protokol XMPP. Extensible 

Messaging and Presence Protocol (XMPP) adalah suatu teknologi yang terbuka 
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untuk berkomunikasi secara real-time dan instant messaging. XMPP merupakan 

suatu protokol yang bersifat terbuka dan mudah dimengerti. XMPP dirancang 

untuk menjadi extensible dan digunakan untuk sinyal VoIP, video, transfer file, 

game, dan layanan jejaring sosial. Teknologi XMPP/Jabber pertama kali 

dikembangkan oleh Jeremie Miller pada tahun 1998 dan sekarang sudah cukup 

stabil, ratusan pengembangan bekerja pada teknologi ini, terdapat puluhan ribu 

server XMPP Jabber telah dioperasikan di internet. Arsitektur dari jaringan 

XMPP sama seperti email, siapapun dapat menjalankan server XMPP sendiri, 

memungkinkan individu dan organisasi untuk mengambil kontrol dari 

pengalaman komunikasi yang terjadi [7]. 3
rd

-party application server adalah 

sebuah komponen yang diimplementasikan untuk bekerja dengan GCM  

connection server. Application server mengirimkan pesan kepada GCM server. 

Connection server akan mengurutkan dan menampung pesan dan akan 

mengirimkan pesan tersebut ke perangkat Android saat perangkat tersebut dalam 

keadaan online. Client application adalah sebuah aplikasi GCM yang terpasang 

pada perangkat Android. Untuk bisa menerima pesan dari GCM, perangkat 

Android harus terdaftar terlebih dahulu dengan GCM untuk mendapatkan 

registration ID.  

 Android adalah sebuah mobile operating system yang mengadopsi sistem 

operasi Linux tetapi telah dimodifikasi dan Android juga diambil alih oleh Google 

pada tahun 2005. Keuntungan utama dari Android adalah adanya pendekatan 

aplikasi secara terpadu. Pengembangan hanya berkonsentrasi pada aplikasi dan 

bisa berjalan pada beberapa perangkat yang berbeda selama masih berbasis 

Android. Secara garis besar Android terbagi menjadi lima tingkatan yaitu : 1) 

Linux Kernel dimana pada tingkatan ini semua driver perangkat tingkat rendah 

untuk komponen-komponen hardware perangkat Android. 2) Libraries berisi 

semua kode program yang menyediakan layanan-layanan utama sistem operasi 

Android. 3) Android Runtime menyediakan kumpulan pustaka inti yang dapat 

diaktifkan oleh para developers untuk menulis kode aplikasi Android dengan 

bahasa pemrograman Java. 4) Application Framework merupakan kumpulan dari 

built-in yang tertanam dalam sisten operasi Android sehingga para developers 

dapat memanfaatkannya untuk aplikasi yang sedang dibangun. 5) Application 

merupakan hasil dari kode program yang telah dibuat pada tahapan sebelumnya 

[8].  

 

3. Tahapan Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, akan dilakukan beberapa tahapan penelitian yang 

secara garis besar terbagi ke dalam lima tahapan, yaitu : 1) Analisis kebutuhan 

dan pengumpulan data yang diperlukan. 2) Perancangan Sistem. 3) Perancangan 

aplikasi/program. 4) Implementasi dan pengujian sistem, serta analisis hasil 

pengujian. 5) Penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan yang dilakukan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.  
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Gambar 2 Tahapan Penelitian  [9] 

 

Berdasarkan bagan pada Gambar 2 dapat dijelaskan bahwa tahapan 

penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1) Tahap pertama : analisis dan 

pengumpulan data, dimana pihak developer mencari tahu kebutuhan client dalam 

pembuatan aplikasi. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara wawancara ataupun kuisioner. 2) Tahap kedua :  

perancangan sistem meliputi perancangan proses menggunakan UML seperti 

usecase diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, dan 

deployment diagram. Pada tahap ini juga dilakukan perancangan arsitektur yang 

menggambarkan proses berjalannya aplikasi, serta perancangan database dan 

arsitektur aplikasi. 3) Tahap ketiga : perancangan aplikasi atau program yaitu 

merancang aplikasi sesuai dengan kebutuhan dari client yang telah diperoleh dari 

pengumpulan data yang dilakukan. 4) Tahap keempat : implementasi dan 

pengujian sistem, serta analisis hasil pengujian. Pada tahapan ini dilakukan proses 

pembangunan sistem atau aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat. 

Kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah aplikasi m-commerce 

yang dibangun sudah sesuai atau tidak. Akhir dari tahapan ini adalah melakukan 

analisis pengujian sistem. 5) Tahap kelima : penulisan laporan hasil penelitian, 

yaitu mendokumentasikan setiap proses yang dilakukan di dalam penelitian yang 

telah dilakukan dalam bentuk laporan tertulis dan akan menjadi laporan hasil 

penelitian.    

 Pada tahap pertama dilakukan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk 

membangun aplikasi mobile commerce pada Android. Terdapat dua pengguna 

sistem untuk aplikasi mobile commerce ini, pertama adalah pelanggan sebagai 

user yang dapat melakukan aktivitas sebagai berikut : 1) Pelanggan harus 

melakukan registrasi terlebih dahulu ke GCM untuk bisa mendapatkan GCM ID. 

2) Pelanggan yang sudah login akan bisa memilih barang-barang yang dijual pada 

aplikasi m-commerce. 3) Pelanggan yang sudah login dapat melihat daftar pesanan 

yang sudah dipesan, dan pelanggan juga bisa menghapus atau mengubah pesanan 

yang dilakukan. Jika pembeli sudah melakukan konfirmasi pemesanan, maka 

sistem akan secara otomatis mengirimkan pesan singkat kepada penjual melalui 

GCM. 4) Pelanggan yang sudah login dapat melihat total pemesanan yang terjadi 

dan melakukan konfirmasi pembayaran. Jika pembeli sudah melakukan 

konfirmasi pembayaran, maka sistem akan secara otomatis mengirimkan pesan 

singkat kepada penjual melalui GCM.  
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 Pengguna sistem kedua adalah pemilik toko kue moaci gemini yang 

berperan sebagai admin yang dapat melakukan aktivitas sebagai berikut : 1) Pada 

aplikasi m-commerce penjual juga harus melakukan registrasi ke GCM terlebih 

dahulu untuk mendapatkan GCM ID. 2) Pada aplikasi m-commerce penjual dapat 

melihat daftar pemesanan yang sudah dilakukan oleh pembeli. 3) Pada aplikasi m-

commerce penjual dapat mengirimkan pesan singkat kepada pembeli melalui 

GCM untuk mengirimkan konfirmasi pengiriman barang kepada pembeli. 4) Pada 

halaman web, penjual dapat menambahkan, menghapus, dan mengubah barang 

baru. 5) Pada halaman web, penjual dapat melihat tabel pemesanan dan tabel 

transaksi yang sudah dilakukan oleh pembeli. 6) Pada halaman web, penjual dapat 

mengirimkan pesan singkat kepada pembeli menggunakan GCM ID. Dalam 

perancangan aplikasi mobile commerce ini, diperlukan hardware dan software 

yang mendukung implementasi sistem. Aplikasi mobile commerce dapat 

dijalankan pada Android device yang mempunyai OS 2.2 ke atas dan juga 

memiliki Google account dan Google Play Store yang terpasang di dalamnya.  

 Pada tahapan perancangan sistem dan perangkat lunak untuk 

menggambarkan prosedur dan proses kerja dari sistem aplikasi yang dibangun. 

Proses perancangan sistem dalam penelitian ini menggunakan UML (Unified 

Modeling Language) dengan beberapa proses yang akan dijelaskan sebagai 

berikut. 

 Pada use case diagram, terdapat dua aktor utama dalam sistem ini yaitu 

pembeli dan penjual. Dalam use case diagram tersebut digambarkan semua fungsi 

yang bisa dilakukan oleh masing-masing aktor. Aktor pembeli memiliki fungsi 

untuk mendaftar sebagai member baru, memesan barang, melihat detail barang, 

melihat keranjang belanja, mengedit keranjang belanja, melakukan konfirmasi 

pemesanan, melakukan konfirmasi pembayaran, dan melihat account. Fungsi yang 

menggunakan servis dari GCM adalah fungsi mendaftar sebagai member baru, 

melakukan konfirmasi pemesanan, dan melakukan konfirmasi pembayaran. Pada 

saat pembeli melakukan registrasi sebagai member baru, maka servis dari GCM 

akan memasukkan data registrasi tersebut beserta dengan application id dan 

sender id yang dikirimkan oleh device ke dalam database. Ketika pembeli 

melakukan konfirmasi pemesanan, maka aplikasi server akan memasukkan data 

pemesanan tersebut ke dalam database dan servis dari GCM akan secara otomatis 

mengirimkan notification message ke device pembeli. Aplikasi server juga akan 

memasukkan data transaksi ke dalam database pada saat pembeli melakukan 

konfirmasi pembayaran dan GCM akan secara otomatis mengirimkan notification 

message ke device pembeli. Aktor penjual memiliki fungsi untuk melihat daftar 

pemesanan, dan melakukan konfirmasi pengiriman barang. Servis dari GCM akan 

secara otomatis mengirimkan notification message ke device pembeli pada saat 

penjual melakukan konfirmasi pengiriman barang kepada pembeli. Gambar dari 

use case diagram dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3 Use Case Diagram 

 

Activity diagram memberikan visualisasi mengenai aliran tindakan dalam 

sistem yang dibuat, percabangan tindakan yang terjadi, bagaimana tindakan awal 

sistem dan bagaimana tindakan akhir yang terjadi pada sistem. Dalam aktivitas 

proses pembelian pada aplikasi m-commerce ini melibatkan pembeli, sistem, 

GCM, dan database. Proses konfirmasi pembayaran diawali dengan pemilihan 

menu konfirmasi pembayaran. Setelah itu, sistem akan menampilkan menu 

konfirmasi pembayaran dimana dalam menu ini, pembeli harus mengisikan data-

data transaksi seperti nama bank yang digunakan, nomor rekening, dan nama dari 

pengguna bank. Data-data yang sudah diisikan oleh pembeli akan dikirimkan oleh 

sistem dan akan dimasukkan ke dalam database. Setelah data masuk ke dalam 

database, GCM akan secara otomatis mengirimkan pesan kepada penjual 

mengenai proses konfirmasi transaksi yang terjadi. Pesan yang dikirimkan oleh 

GCM akan ditampilkan oleh sistem. Gambar dari activity diagram pada proses 

konfirmasi pembayaran dapat dilihat pada Gambar 4.  

 
Gambar 4 Activity Diagram Pada Proses Konfirmasi Pembayaran 

   

Sequence diagram berfungsi untuk menggambarkan interaksi antara setiap 

komponen baik di dalam maupun disekitar sistem secara berurutan. Sequence 

diagram menggambarkan urutan dari sebuah aksi dan memberikan respon untuk 

menghasilkan sebuah output tertentu. Salah satu peran dari GCM dalam aplikasi 

mobile commerce ini adalah saat pembeli melakukan konfirmasi pemesanan. Saat 

pembeli melakukan konfirmasi pemesanan, sistem akan memproses permintaan 

dari pembeli dengan cara memasukkan data pemesanan yang dilakukan oleh 

pembeli ke dalam database. Sedangkan pada aplikasi penjual dapat melihat list 

dari setiap pemesanan yang terjadi dan juga detail dari setiap pemesanan yang 

terjadi. GCM pada aplikasi penjual akan aktif pada saat penjual melakukan 

konfirmasi pengiriman barang, dimana sistem akan memproses permintaan 

tersebut dengan cara mengubah nilai status yang ada di dalam database agar 

penjual bisa mengetahui apakah barang yang dipesan sudah dikirim atau belum. 

Secara bersamaan sistem juga akan mengirimkan sender id dan application id ke 
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GCM. Gambar dari sequence diagram pembeli dan penjual dapat dilihat pada 

Gambar 5 dan Gambar 6.  

 
Gambar 5 Sequence Diagram Pembeli 

 

 
Gambar 6 Sequence Diagram Penjual  

 

 Class diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa class yang ada di dalam suatu sistem yang sedang dikembangkan. Class 

diagram memberikan gambaran mengenai sistem dan relasi yang ada di 

dalamnya. Pada aplikasi m-commerce ini, terdapat 6 class utama yaitu transaksi, 

account, chart, barang, GCM-user, dan bill pemesanan. Class account berfungsi 

untuk menyimpan setiap informasi mengenai pembeli yang sudah terdaftar pada 

sistem. Class account juga memiliki atribut gcm_regid yang merupakan hasil dari 

proses generate oleh GCM yang didapatkan pada saat mendaftar. Class account 

juga menangani beberapa operasi yang berhubungan dengan pengaturan data 

pembeli seperti proses authentication user. Class GCM-user berfungsi untuk 

menyimpan setiap data dari device yang mendaftar pada GCM. Class GCM-user 

menyimpan atribut gcm-regid yang akan digunakan untuk mengirimkan pesan ke 

setiap device sesuai dengan application id yang dikirimkan oleh device. Class 

transaksi berfungsi untuk menangani setiap transaksi pembayaran yang dilakukan 

oleh pembeli. Class barang berfungsi untuk menampilkan setiap barang yang 

dijual. Class barang memiliki relasi dengan class chart yang berfungsi untuk 

menampung semua data pemesanan yang dilakukan oleh pembeli. Pada class 

chart pembeli bisa menghapus ataupun mengubah jumlah pesanan sebelum 

dilakukan konfirmasi kepada penjual. Saat pembeli melakukan konfirmasi 

pemesanan, maka sistem akan secara otomatis menampilkan class dari bill 

pemesanan yang berfungsi untuk menampilkan total yang harus dibayar oleh 
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pembeli. Class diagram pada aplikasi m-commerce ini bisa dilihat pada Gambar 

7. 

 
Gambar 7 Class Diagram 

 Deployment diagram merupakan diagram yang menggambarkan detail 

bagaimana komponen disebar ke dalam infrastruktur sistem, di mana komponen 

akan terletak pada mesin, node, server, atau hardware. Pada aplikasi m-commerce 

ini aplikasi web pada penjual, aplikasi mobile pada penjual, dan aplikasi mobile 

pada pembeli dijembatani oleh RESTful web service untuk mengambil data yang 

ada di dalam database. Sedangkan aplikasi server dihubungkan dengan GCM 

server melalui koneksi HTTP protokol. Deployment diagram pada aplikasi m-

commerce ini bisa dilihat pada Gambar 8. 

 
Gambar 8 Deployment Diagram 

 

Pada tahapan arsitektur aplikasi, sistem yang dibangun untuk 

memanfaatkan teknologi Google Cloud Messaging sebagai pengiriman pesan 

dalam aplikasi m-commerce ini dibangun menggunakan arsitektur yang dapat 

dilihat pada Gambar 9. 

 
Gambar 9 Arsitektur Aplikasi 
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Pada Gambar 9 dapat dijelaskan bahwa sistem yang dibangun ada dua, yaitu 

aplikasi mobile dan aplikasi server. Dalam pemanfaatannya, aplikasi mobile, 

aplikasi server, dan GCM saling berhubungan satu sama lain. Aplikasi mobile 

akan digunakan oleh customer dan juga pembeli. Pada aplikasi mobile yang 

digunakan oleh customer berfungsi untuk mendaftar sebagai member baru, 

melihat daftar barang, memasukkan pesanan ke dalam keranjang belanja, 

menghapus dan mengubah pesanan yang ada di keranjang belanja, melihat detail 

spesifikasi arang, dan melakukan konfirmasi pembayaran terhadap pemesanan 

yang dilakukan. Pada aplikasi mobile yang digunakan oleh penjual berfungsi 

untuk melihat daftar pemesanan yang sudah dilakukan oleh pembeli dan 

melakukan konfirmasi pengiriman barang yang sudah dipesan. Pada aplikasi web, 

hanya bisa digunakan oleh penjual yang berfungsi untuk menambahkan, 

menghapus, dan mengubah barang baru, melihat tabel pemesanan dan tabel 

transaksi yang terjadi, dan mengirimkan pesan singkat melalui GCM kepada 

pembeli. Aplikasi server bertugas untuk menangani setiap proses transaksi yang 

terjadi. Setiap request yang dikirimkan oleh aplikasi mobile akan dijalankan oleh 

aplikasi server termasuk dalam penanganan GCM. Aplikasi server akan 

membantu dalam proses registrasi dan pengiriman pesan atau notification. Urutan 

proses yang terjadi ketika proses registrasi member baru adalah sebagai berikut : 

1) Pertama Android device akan mengirimkan sender id, application id ke GCM 

untuk didaftarkan pada sistem. Sender id didapatkan dengan cara membuat projek 

baru pada Google Developers Console. Proyek yang sudah berhasil dibuat akan 

secara otomatis melakukan generate Sender id secara otomatis. Sender id 

digunakan pada saat proses registrasi ke GCM untuk mengidentifikasikan 3
rd

-

party application server untuk melakukan pengiriman pesan ke perangkat tujuan.  

 
Gambar 10 Sender Id yang Didapatkan Dari Google Developers Console 

 

Sedangkan APIs key diperoleh dengan cara membuat key baru pada projek yang 

terdapat pada Google Developers Console. API key akan digunakan oleh server 

pada saat melakukan request ke Google Cloud Messaging Service. 

 
Gambar 11 Hasil API Key yang Digunakan Sebagai Application Id 

 

2) Setelah suskes proses registrasi GCM, maka akan dikirimkan registration id ke 

perangkat Android. Registration id akan digunakan untuk kode identitas tiap 

account member. 3) Registration id didapatkan dari GCM pada saat user 

melakukan registrasi ke GCM kemudian akan dikirimkan ke aplikasi server untuk 
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disimpan ke dalam database. 4) Aplikasi server akan menyimpan registration id 

pada database dengan mengeksekusi perintah SQL.  

 Proses pengiriman pesan atau notification yang terjadi pada sistem adalah 

sebagai berikut : (A) Aplikasi server mengirimkan pesan dan registration id yang 

sudah didapatkan oleh device kepada GCM server. (B) GCM server akan 

mengirimkan pesan yang telah diterima dari aplikasi server ke perangkat Android 

yang memiliki registration id yang dikirimkan oleh aplikasi server.  

 

4. Hasil dan Pembahasan 

  

Terdapat dua pengguna pada aplikasi mobile commerce ini yaitu pembeli 

dan penjual. Pembeli dapat menggunakan aplikasi mobile commerce ini untuk 

melihat daftar barang dan detail barang, memesan barang yang ada dan 

memasukkan ke dalam keranjang belanja, mengubah dan menghapus barang yang 

ada di keranjang belanja, melihat total pembelian yang dilakukan, melakukan 

konfirmasi pembayaran, dan mengirimkan pesan untuk melakukan konfirmasi 

pemesanan dan pembayaran kepada penjual. Penjual dapat menggunakan aplikasi 

mobile commerce ini untuk melihat pemesanan barang yang terjadi, dan 

mengirimkan pesan untuk melakukan konfirmasi pengiriman barang kepada 

pembeli. Penjual bisa menambahkan barang baru, mengubah data barang, dan 

menghapus barang yang ada melalui aplikasi web. Aplikasi mobile commerce 

yang digunakan oleh pembeli memiliki 10 interface yaitu : interface login, 

interface registrasi, interface manual, interface produk, interface detail produk, 

interface chart, interface detail chart, interface total pembelian, interface 

konfirmasi pembayaran, interface account. Aplikasi mobile commerce yang 

digunakan oleh pembeli memiliki 4 interface yaitu : interface login, interface 

registrasi, interface list pemesanan, interface detail pemesanan.  

 Proses registrasi yang dilakukan diawali dengan pengambilan nilai-nilai 

yang diambil dari setiap komponen form register menggunakan intent. Proses 

penyusunan request ke server dimulai dengan penyusunan URL yang disertai 

dengan parameter yang didapatkan dari intent. URL akan mengarah kepada 

aplikasi server dan meminta sistem untuk mengeksekusi perintah yang ada di 

PHP. Pendaftaran perangkat mobile juga dilakukan dengan memanfaatkan class 

GCMRegistrar. GCMRegistrar merupakan class yang berfungsi untuk melakukan 

pengecekan apakah perangkat Android sudah terdaftar di dalam GCM atau tidak 

dan melakukan proses registrasi ke GCM service. GCMRegistrar didapatkan dari 

package com.google.android.gcm.GCMRegistrar. Kode Program 1 merupakan 

potongan kode yang berfungsi untuk mengirimkan pesan melalui GCM.  

 
Kode Program 1 Kode Pengiriman pesan pada GCM Servis 

1. $db->getAdmin($gcm_regid); 

2. $message = “Pembayaran Berhasil Dilakukan Atas Nama”.$namaPembeli.”Dengan 

Nomor Transaksi”.$kode_transaksi; 

3. Include_once „./GCM‟; 

4. $gcm = new GCM(); 

5. $registration_ids = array($gcm_regid); 

6. $message = array(“”=>$message); 

7. $result = gcm->send_notification($registration_ids, $message); 
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Pada baris pertama dari Kode Program 1 merupakan fungsi untuk memanggil 

function getAdmin yang ada pada class db_function dengan melemparkan variabel 

gcm_regid sebagai paramaternya. Function getAdmin berisi SQL command untuk 

mendapatkan data dari tabel admin dengan nilai gcm_regid sesuai dengan yang 

dilemparkan. Pada baris kedua merupakan isi pesan yang akan dikirimkan oleh 

GCM. Pada baris ketujuh merupakan fungsi untuk mengirimkan pesan ke 

perangkat Android yang dituju. Pada function send_notification terdapat 

parameter registration_ids yang berisi GCM id yang dimiliki oleh perangkat 

Android dan parameter message yang berisi pesan yang ingin dikirimkan. 

Pada class MainActivity terdapat fungsi yang akan menerima pesan atau 

notification yang dikirimkan oleh aplikasi server menggunakan GCM service. 

Pesan atau notification message yang masuk akan diterima oleh device dengan 

menggunakan fungsi BroadcastReceiver yang dapat dilihat pada baris pertama 

dari Kode Program 2. Pada baris keempat merupakan fungsi untuk menampung 

pesan yang didapatkan ke dalam variabel newMessage. Pada baris kelima 

merupakan fungsi untuk menjadikan device Android ke dalam wake up mode.  

Kode Program 2 merupakan potongan kode yang berfungsi untuk menerima pesan 

yang masuk.  

 
Kode Program 2 Fungsi BroadcastReceiver untuk Menerima Pesan 

Setiap notification message yang dikirimkan oleh GCM akan ditampilkan pada 

notification bar pada perangkat mobile. Contoh notification message yang masuk 

pada saat proses registrasi bisa dilihat pada Gambar 14.  

 
Gambar 12 Notification Proses Registrasi Berhasil 

 

 Setelah mendapatkan pesan dari GCM server, maka pembeli bisa 

melakukan proses login sesuai dengan username dan password yang sudah 

didaftarkan. Tab products pada tampilan awal aplikasi merupakan menu yang 

menampilkan daftar barang yang dijual. Saat pembeli memilih salah satu barang 

1. private final BroadcastReceiver mHandleMessageReceiver = new 

BroadcastReceiver(){ 

2. @Override 

3. public void onReceive(Context context, Intent intent){ 

4. String newMessage = intent.getExtras().getString(EXTRA_MESSAGE); 

5. WakeLocker.acquire(getApplicationContext()); 

6. if(wakeLock!=null) 

7. wakeLock.release();  

8. wakeLock = null; 

9. } }; 
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yang ditampilkan, maka sistem akan secara otomatis akan menampilkan activity 

detail product. Activity ini akan menampilkan informasi secara detail mengenai 

barang yang dipilih seperti, nama barang, harga barang, informasi barang, dan 

gambar barang. Pada activity detail product, pembeli bisa melakukan 

memasukkan jumlah barang yang ingin dipesan. Interface dari products dan detail 

product dapati dilihat pada Gambar 15. 

 
Gambar 13 Interface Products dan Detail Product 

 Pemesanan yang dilakukan oleh pembeli akan dimasukkan ke dalam menu 

chart. Setelah proses pemesanan telah dilakukan, maka pembeli harus melakukan 

konfirmasi pemesanan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah barang yang 

dipesan tersedia atau tidak. Pada saat pembeli melakukan konfirmasi pemesanan, 

GCM akan mengirimkan pesan kepada penjual mengenani pemesanan yang telah 

terjadi. Pesan yang dikirimkan oleh GCM mengenai pemesanan barang yang 

terjadi dan stok barang yang dipesan dapat dilihat pada Gambar 16 dan Gambar 

17. 

 
Gambar 14 Notification Pemberitahuan Pemesanan yang Terjadi 

 
Gambar 15 Notification Pemberitahuan Stok Barang 

 

 Pembeli bisa melakukan proses konfirmasi pembayaran jika sudah 

mendapatkan notifikasi barang tersedia. Konfirmasi pembayaran merupakan 
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fungsi yang disediakan pada saat pembeli sudah melakukan pembayaran kepada 

penjual, dan pembeli harus mengisikan data-data pembayaran yang telah 

dilakukan untuk mengirimkan pesan singkat kepada penjual bahwa pembayaran 

sudah dilakukan. Setelah pembeli melakukan konfirmasi pembayaran, maka 

server akan mengirimkan pesan kepada GCM untuk dikirimkan kepada aplikasi 

Android dari pihak penjual. Notifikasi yang dikirimkan dapat dilihat pada Gambar 

18. 

 
Gambar 16 Notification Proses Konfirmasi Pembayaran Berhasil Dilakukan 

 

 Proses konfirmasi pengiriman barang bisa dilakukan oleh pihak penjual 

jika pembeli sudah melakukan proses konfirmasi pembayaran. Pesan yang akan 

dikirimkan akan memberitahukan kepada penjual bahwa proses transaksi sudah 

diterima dan barang yang dipesan akan segera dikirimkan. Notification yang 

dikirimkan bisa dilihat pada Gambar 19.   

 
Gambar 17 Notification Proses Konfirmasi Pengiriman Barang  

 

 Aplikasi server bertugas untuk menangani setiap transaksi yang terjadi. 

Setiap request yang dikirimkan oleh aplikasi mobile akan dijalankan oleh aplikasi 

server termasuk pada penanganan GCM. Aplikasi server akan membantu dalam 

proses registrasi dan pengiriman notification. Fungsi yang ditangani oleh aplikasi 

server meliputi fungsi authentication user, fungsi menampilkan data barang dan 

data user, fungsi untuk mengirimkan notification.  

 Authentication user merupakan fungsi yang dilakukan oleh server untuk 

dilakukan pengecekan apakah username dan password yang dikirimkan oleh 

aplikasi mobile ada pada database atau tidak dan apakah username dan password 

tersebut cocok atau tidak. Jika username dan password valid, maka dilakukan 

eksekusi perintah SQL untuk menampilkan data barang dan data user. Data 

tersebut akan dikirimkan ke aplikasi mobile dalam bentuk JSON. 

 Fungsi untuk menampilkan data barang dan data user dilakukan ketika 

aplikasi mobile mengirimkan request kepada aplikasi server. Selanjutnya aplikasi 
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server akan melakukan perintah SQL untuk mendaptkan data barang dan data user 

yang kemudian ditulis dalam format JSON yang nantinya akan dibaca oleh 

aplikasi mobile. 

 Fungsi pengiriman notification dijalankan oleh aplikasi server pada saat 

pembeli melakukan konfirmasi pemesanan dan konfirmasi pembayaran. Pesan 

tersebut akan dikirimkan kepada aplikasi penjual melalui GCM servis. Pesan yang 

dikirimkan akan dilewatkan pada URL dari GCM servis 

(https://android.googleapis.com/gcm/send) yang nantinya akan menangani 

pengiriman pesan. Pengiriman pesan juga membutuhkan Goggle API Key yang 

didaptkan pada saat melakukan registrasi.   

Pengujian sistem berguna untuk melihat sejauh mana aplikasi ini dapat 

berjalan dan menemukan kesalahan yang mungkin terjadi pada aplikasi. Pengujian 

aplikasi mobile commerce yang memanfaatkan teknologi GCM ini menggunakan 

dua teknik pengujian yaitu :  

Pengujian alpha merupakan pengujian program yang dilakukan oleh 

pembuat aplikasi ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pengujian 

aplikasi pada tahap ini menggunakan metode black box, yaitu pengujian 

fungsional tanpa melihat alur eksekusi program, namun cukup dengan 

memperhatikan apakah setiap fungsi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan 

yang diharapkan. 

Pengujian yang dilakukan pada Android application yang digunakan oleh 

pembeli meliputi : 1)fungsi login. 2) fungsi registrasi dengan GCM. 3) fungsi 

pemesanan barang. 4) fungsi update chart. 5) fungsi delete chart. 6) fungsi 

konfirmasi pemesanan. 7) fungsi konfirmasi pembayaran. Sedangkan pada 

Android application yang digunakan oleh penjual meliputi : 1) fungsi login. 

2)fungsi registrasi dengan GCM. 3) fungsi konfirmasi pengiriman. Berdasarkan 

pengujian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa fungsi-fungsi tersebut 

berstatus valid atau bekerja dengan baik. Tabel 2 merupakan hasil uji coba Androi 

application yang digunakan oleh pembeli. 

 
Tabel 1 Tabel Hasil Pengujian Android Application 

Fungsi yang 

diuji 

Kondisi Output yang 

Diharapkan 

Output Aplikasi Hasil 

Registrasi 

dengan 

GCM 

Form data register 

diisi dengan benar 

Notification 

message registrasi 

masuk ke perangkat 

Android 

Notification 

message registrasi 

masuk ke perangkat 

Android 

Valid 

 Semua/beberapa 

form data register 

tidak diisi 

Gagal registrasi (UI 

registrasi) 

Gagal registrasi (UI 

registrasi) 

Valid 

Konfirmasi 

Pemesanan 

Button konfirmasi 

pemesanan dipilih 

Notification 

message 

pemesanan 

dikirimkan ke 

penjual (UI Bill 

Pemesanan) 

Notification 

message pemesanan 

dikirimkan ke 

penjual (UI Bill 

Pemesanan) 

Valid 

Konfirmasi 

Stok  

Button konfirmasi 

stok dipilih 

Notification 

message konfirmasi 

Notification 

message konfirmasi 

Valid 
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stok dikirimkan ke 

pembeli 

stok dikirimkan ke 

pembeli 

Konfirmasi 

Pembayaran 

Button konfirmasi 

pembayaran 

dipilih, form data 

transaksi diisi 

dengan benar 

Notification 

message konfirmasi 

pembayaran 

dikirimkan ke 

penjual (UI menu 

utama) 

Notification 

message konfirmasi 

pembayaran 

dikirimkan ke 

penjual (UI menu 

utama) 

Valid 

 Button konfirmasi 

pembayaran 

dipilih, form data 

transaksi tidak 

diisi semua 

Gagal 

mengirimkan pesan 

(UI konfirmasi 

pembayaran) 

Gagal mengirimkan 

pesan (UI 

konfirmasi 

pembayaran) 

Valid 

Konfirmasi 

Pengiriman 

Button konfirmasi 

pengiriman dipilih 

Notification 

message konfirmasi 

pengiriman 

dikirimkan ke 

pembeli  

Notification 

message konfirmasi 

pengiriman 

dikirimkan ke 

pembeli 

Valid 

 

 Pengujian beta sistem pada aplikasi mobile commerce yang digunakan 

oleh pembeli dilakukan terhadap sasaran pengguna, dalam hal ini adalah 

masyarakat yang sering melakukan transaksi jual beli secara online menggunakan 

teknologi mobile, sedangkan pada aplikasi mobile commerce yang digunakan oleh 

penjual dilakukan terhadap sasaran pengguna, dalam hal ini adalah penjual dari 

kue moaci gemini. Pengujian pada aplikasi m-commerce yang digunakan oleh 

pembeli dilakukan dengan metode kualitatif pengisian form komentar yang 

dilakukan pada 30 orang yang memanfaatkan teknologi mobile sebagai sarana jual 

beli secara online dan juga merupakan pengguna Android. Pengujian ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana penerapan teknologi GCM pada m-commerce ini 

membantu para pengguna dalam melakukan proses jual beli secara online pada 

perangkat mobile. Sedangkan pada pengujian aplikasi android dan web 

application yang digunakan oleh penjual dilakukan dengan wawancara.  

 Berdasarkan dari hasil pengisian form komentarnya, ada beberapa 

pendapat yang memiliki persamaan antara lain : Pertama, sebanyak 80% 

responden mengatakan bahwa tampilan atau user interface dan fungsi dalam 

aplikasi Android mudah untuk dimengerti dan mudah untuk digunakan. Kedua, 

sebanyak 83% responden mengatakan bahwa aplikasi m-commerce ini dapat 

memudahkan para pembeli dalam memesan produk yang dijual. Ketiga, sebanyak 

87% responden mengatakan bahwa aplikasi m-commerce ini dapat menghemat 

waktu dalam memesan produk yang dijual karena pembeli tidak perlu melakukan 

proses tatap muka dengan penjual untuk memesan barang yang ada. 

Keempat,sebanyak 90% responden mengatakan bahwa pengiriman notification 

atau pesan singkat mengenai transaksi yang dilakukan sangat berguna dan mudah, 

karena notification atau informasi transaksi yang terjadi dilakukan secara otomatis 

oleh sistem pada kondisi tertentu.  

 Berdasarkan wawancara dari penjual moaci gemini, ada beberapa pendapat 

yang memiliki persamaan antara lain : Pertama, tampilan atau user interface dan 

fungsi dalam aplikasi Android mudah untuk dimengerti dan mudah untuk 
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digunakan. Kedua, pengiriman notification atau pesan singkat mengenai informasi 

transaksi yang terjadi juga sangat berguna dan mudah digunakan. Ketiga, tampilan 

atau user interface dalam aplikasi web mudah digunakan dan mudah untuk 

dimengerti. Keempat, aplikasi web yang digunakan sangat memudahkan pihak 

penjual dalam melihat setiap proses transaksi yang terjadi. Kelima, halaman 

pengiriman pesan melalui GCM yang ada pada aplikasi web sangat berguna dalam 

pengiriman pesan tambahan kepada pembeli.  

 

5. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, simpulan yang dapat 

diambil adalah bahwa aplikasi mobile commerce yang memanfaatkan teknologi 

GCM dalam penerapannya dapat memudahkan para pembeli dalam melakukan 

proses jual beli secara online dikarenakan proses dari penggunaan GCM yang 

mudah dan penyampaian pesan yang dikirimkan secara realtime dan tidak terkait 

seberapa besar pesan yang dikirimkan. Selain dapat menghemat waktu, aplikasi 

m-commerce yang disediakan juga mudah untuk digunakan. Pengiriman 

notification message atau pesan singkat mengenai transaksi yang terjadi juga 

memudahkan para pembeli dalam mengetahui proses dari transaksi yang 

dilakukan, karena pesan akan dikirimkan secara langsung saat proses dari 

transaksi yang dilakukan berhasil.  

Aplikasi m-commerce ini juga memudahkan pihak penjual dalam menjual 

barang yang diperjual belikan secara online. Pada aplikasi Android, penjual 

dimudahkan dalam melihat pemesanan yang dilakukan oleh pembeli dan 

ditampilkan dalam bentuk list. Selain itu, penjual juga dimudahkan dalam 

melakukan pengiriman pesan mengenai konfirmasi stok, konfirmasi transaksi 

yang sudah diterima dan konfirmasi pengiriman barang. Pada aplikasi web, 

penjual juga dimudahkan dalam melakukan beberapa hal seperti menambahkan 

barang baru, menghapus dan mengubah data barang, melihat data transaksi yang 

sudah terjadi, dan penjual juga bisa mengirimkan pesan tambahan melalui aplikasi 

web.  
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