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Abstrak
Besarnya angka pengguna internet di Indonesia semakin membuka peluang bisnis baik di
tingkat lokal maupun global. Perusahaan kecil dan besar berlomba-lomba memanfaatkan
internet demi menunjang bisnis mereka. Penerapan teknologi e-commerce merupakan salah
satu faktor yang penting untuk menunjang keberhasilan penjualan suatu produk dari sebuah
perusahaan. Sistem prediksi jumlah transaksi penjualan dapat diterapkan pada aplikasi ecommerce. Metode K-Nearest Neighbor digunakan karena memiliki akurasi yang tinggi dengan
rasio kesalahan kecil. Adapun hasil dari prediksi atau peramalan bermanfaat untuk membantu
meningkatkan omzet penjualan perusahaan. Studi kasus penelitian ini dilakukan di Distro Folder
yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan pakaian seperti baju,
jaket, celana, topi, tas dan aksesoris lainnya di Sukabumi. Dengan menggunakan website
pembeli dapat lebih mudah dalam memilih dan memesan barang kapanpun dan dimanapun
tanpa harus mengunjungi distro. Pembangunan website e-commerce yang memiliki sistem
prediksi transaksi penjualan menggunakan metode K-Nearest Neighbour diharapkan dapat
meningkatkan angka penjualan dengan lebih cepat, lebih luas jangkauan pasarnya serta lebih
mudah dalam mengelola laporan penjualan.
Kata Kunci: E-commerce, K-Nearest Neighbor, Web

Abstract
The large number of internet users in Indonesia increasingly opened business opportunities
both at local and global levels. Small and big companies vying to use the internet to support
their business. Application of e-commerce technology is one important factor to support the
successful sale of a product of a company. The prediction system of the number of sales
transactions can be applied to e-commerce applications. The K-Nearest Neighbor method is
used because it has high accuracy with small error ratios. The result of prediction or forecasting
is useful to help increase sales turnover of the company. Case study of this research is done in
Distro Folder which is a company engaged in the sale of clothes such as clothes, jackets, pants,
hats, bags and other accessories in Sukabumi. By using the buyer's website can be easier in
choosing and ordering goods anytime and anywhere without having to visit the distro. The
development of e-commerce website that has a sales transaction prediction system using KNearest Neighbors method is expected to increase sales figures with faster, wider range of
market and easier in managing sales report.
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1. Pendahuluan
Internet telah merevolusi cara dunia
melakukan bisnis baik di tingkat lokal
dan global. Dari cara mengumpulkan
data untuk merekrut karyawan pada
perusahaan, cara menggunakan internet
sangat banyak, sebagai manfaat dari
internet untuk komunitas bisnis. Orang
telah menemukan berbagai manfaat
internet
untuk
bisnisnya.
Banyak
perusahaan kecil dan besar telah
memanfaatkan internet demi menunjang
bisnis mereka. Bahkan ada yang
dinamakan bisnis
Online dimana
semata-mata
menjadikan
internet
sebagai bisnis utama (Marius, P., &
Pinotaan, F., 2014).
Hasil survei data statistik pengguna
internet
oleh
APJII
(Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)
jumlah pengguna internet di Indonesia
tahun 2016 adalah 132,7 Juta user atau
sekitar 5,1% dari total jumlah penduduk
indonesia
sebesar
256,2
Juta.
Pengguna internet terbanyak adalah di
pulau Jawa dengan total penggunaan
86.339.350 user atau sekitar 65% dari
total pengguna internet. Tentu data atau
fakta ini menggembirakan, terutama
bagi para pengusaha atau pemilik toko
online. Berdasarkan konten yang paling
sering dikunjungi, pengguna internet
paling sering mengunjungi online shop
sebesar 82,2 Juta atau 62%. Dan
konten social media yang paling banyak
dikunjungi adalah facebook sebesar
71,6 juta pengguna atau 54% dan
urutan kedua adalah instagram sebesar
19,9 juta pengguna atau 15% (Isparmo,
2016).
Penerapan teknologi e-commerce
merupakan salah satu faktor yang
penting untuk menunjang keberhasilan
suatu produk dari sebuah perusahaan,
untuk mempercepat dan meningkatkan
penjualan cepat, dengan memanfaatkan
suatu layanan secara online yang
berupa e-commerce (Sunarto, A., 2009).
Pada penelitian ini, digunakan
metode untuk memprediksi jumlah
transaksi penjualan yang terjadi pada
Distro Folder, yaitu Metode K-Nearest
Neighbor. Metode K-Nearest Neighbor
digunakan karena memiliki akurasi yang
tinggi dengan rasio kesalahan kecil.
Adapun hasil dari prediksi atau
peramalan bermanfaat untuk membantu
admin dalam mengambil tindakan

selanjutnya (Alkhatib, K., Najadat, H.,
Hmeidi, I., & Shatnawi, M. K. A., 2013).
Studi kasus penelitian ini dilakukan
di Distro Folder yang merupakan
perusahaan yang bergerak dalam
bidang penjualan pakaian seperti baju,
jaket, celana, topi, tas dan aksesoris
lainnya di Sukabumi. Sistem penjualan
yang berjalan selama ini adalah pembeli
yang berasal dari Sukabumi bisa datang
langsung ke distro, sedangkan untuk
luar kota bisa melakukakan pemesanan
melalui media sosial. Distro Folder
belum
memiliki
website
untuk
memasarkan
produk-produknya,
sehingga jangkauan promosi dan jumlah
transaksi masih belum maksimal.
Dengan
membangun
website
ecommerce yang memiliki sistem prediksi
transaksi
penjualan
menggunakan
metode
K-Nearest
Neighbour
diharapkan dapat meningkatkan angka
penjualan dengan lebih cepat, lebih luas
jangkauan pasarnya serta lebih mudah
dalam mengelola laporan penjualan.
2. Metode Penelitian
Metode
pengumpulan
data
merupakan salah satu cara untuk
menyelidiki atau menguji dengan teliti
dalam mencari fakta kejelasan satu
permasalahan
beserta
pemecahan
masalah.
Beberapa
teknik
dalam
mengumpulkan data penelitian ini
adalah:
a. Observasi
Metode ini dilakukan dengan cara
pengamatan langsung pada Distro
Folder untuk mengamati sistem
berjalan saat ini, guna mendapatkan
data secara langsung pada objek
yang diteliti.
b. Wawancara
Melakukan
wawancara
dengan
pemilik distro dan pegawai yang
bekerja
memproses
transaksi
penjualan.
c. Studi Pustaka
Mencari informasi dari beberapa
sumber-sumber seperti
website,
buku-buku, jurnal dan sebagainya.
Sumber-sumber ini digunakan untuk
melengkapi data-data dan informasi
yang dibutuhkan dalam penelitian.
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Berikut
beberapa
tahapan
pengembangan sistem pada penelitian
ini:
a. Analisa Kebutuhan Software
Langkah ini merupakan tahap
pengumpulan data, analisa interface
guna
menentukan
solusi
dari
perangkat lunak yang diperlukan
yang nantinya akan digunakan
sebagai proses perancangan web.
b. Desain
Proses desain terbagi kedalam
beberapa bagian desain yakni desain
database, desain sistem dan desain
interface, pada penelitian ini tools
yang digunakan untuk mendesain
database adalah Entity Relationship
Diagram
(ERD)
dan
Logical
Relational
Structure
(LRS),
sedangkan
untuk
mendukung
pengembangan
sistem
menggunakan
Unified Modeling
Language (UML).
c. Code Generation
Proses pembuatan coding atau
pengkodean
merupakan
peterjemahan desain ke dalam
bahasa yang bisa dikenali oleh
komputer, bahasa pemograman yang
digunakan
adalah
bahasa
pemograman
php
serta
menggunakan
javascript
untuk
memberikan tampilan yang tampak
lebih interaktif.
d. Testing
Proses
menemukan
kesalahan
terhadap
sistem
yang
telah
diimplementasikan kedalam sebuah
software. Pada penelitian ini teknik
pengujian yang akan dilakukan
adalah teknik blackbox testing.
e. Support
Setelah melakukan analisis, desain
dan pengkodean maka sistem yang
sudah jadi akan digunakan user
maka
dari
itu
support
dari
pengembang masih perlu dilakukan
untuk pemeriksaan secara berkala.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Tahapan Analisis
Aplikasi e-commerce pada Distro
Folder
ini
dapat
membantu
mempermudah
customer
dalam
melakukan transaksi pembelian tanpa
harus datang ke Distro Folder terlebih
dahulu. Customer dapat memilih dan

melihat produk terbaru yang ada di
Distro Folder.
Berikut
spesifikasi
kebutuhan
(system requirement) dari website ecommerce pada Distro Folder:
1. Halaman Front Page:
A1. User dapat melakukan login
A2. User dapat memilih menu
produk untuk melihat semua
produk
A3. User
dapat
melakukan
pembelian produk setelah login
A4. User dapat melihat keranjang
belanja
A5. User dapat memilih menu info
untuk melihat info terbaru
A6. User dapat memilih menu
tentang kami untuk melihat
alamat toko
A7. User dapat memilih menu logout
untuk keluar dari halaman
member
2. Halaman Administrator:
B1. Admin dapat melakukan login
B2. Admin dapat memilih menu
produk untuk mengelola data
produk
B3. Admin dapat memilih menu
transaksi untuk mengelola dan
melihat transaksi
B4. Admin dapat memilih menu
pesan
B5. Admin dapat memilih menu
laporan untuk melihat data
pembelian sesusai hari, bulan
atau tahun.
A.

Use Case Diagram

uc user

Login

«include»

User & Password

«include»

Memilih Produk

Keranj ang belanj a
«include»

«extend»

Pembelian Produk

User

Melihat Info

Tentang Kami
Logout

Gambar 1. Use Case Diagram Halaman
User
Sumber: Hasil penelitian (2017)
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uc user

act konfirmasi
User
Login

User & Passw ord

«include»

Sistem

Mulai

Data produk

Memilih riw ayat
pembelian

«extend»
Mengelola produk
«extend»

Pilih detail transaksi
Data sub produk

Admin

Klik button konfirmasi
Mengelola transaksi

Ongkos kirim
«extend»

isi dan upload bukti
pembayaran

«extend»
pembelian customer
Pesan

«extend»

Simpan konfimasi
pembayaran

Menyimpan data konfirmasi
pembayaran

konfirmasi
pembayaran

Laporan

Selesai

Gambar 2. Use Case Diagram Halaman
Admin
Sumber: Hasil penelitian (2017)
B. Activity Diagram

Gambar 4. Activity Diagram Konfirmasi
Pembayaran
Sumber: Hasil penelitian (2017)
act mengelola pembelian

act pembelian produk

admin
user

sistem web

sistem web

mulai

mulai

pilih menu transaksi
pilih menu produk

pilih order yang sudah
melakukan pembayaran

pilih produk yang
diinginkan

klik button "Beli
sekarang"

pilih alamat pengiriman

pilih bank untuk
pembayaran

ubah status order

tampil data order

data tersimpan

tampil keranj ang belanj a

tampil ongkos kirim dan
total pembayaran

data tersimpan

selesai

Gambar 5. Activity Diagram Mengelola
Pembelian
Sumber: Hasil penelitian (2017)

selesai

Gambar 3. Activity Diagram Pembelian
Produk
Sumber: Hasil penelitian (2017)
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3.2. Desain
A. Database
User

Id_user

M

tanggal
username
alamat

password

miliki

1

produk

isi

kodepos

nama

gambar
Kota

Id_produk

1

No_telp

deskripsi
Nm_produk

Provinsi

email

diskon
brand
Stok

berat

harga

Detail_order

Id_brand
Nama_brand
Id_order

jumlah
Melakukan

M
M

Orders

Melakukan

milik

status
Id_order
tanggal
alamat

jam

konfirmasi

Id_knf

milik

tanggal
bukti

1
1

propinsi

milik

pengiriman

kota
Id_propinsi

propinsi

Id_kota
biaya

Gambar 6. Entity Relational Diagram
Sumber: Hasil penelitian (2017)

User

Produk

Id_user*
Username
Password
Nama_user
Alamat
Kota
Propinsi
Kodepos
No_telp
email

Id_produk*
Nama_produk
stok
Harga
Gambar
Deksripsi
Diskon
Berat

1

1

1

1

M

M

Konfirmasi

Detail_Order

Id_knf*
Id_order**
Id_user**
Tanggal
Jumlah
bukti

Id_oder**
Id_produk**
jumlah
1
M

Brand
Id_brand*
Nama_brand

Pengiriman
Id_kota*
Id_propinsi**
Kota
biaya

1

Orders
M

Id_order*
Id_user**
Alamat
Id_kota**
Status
Tanggal
jam

Gambar 7. Logical Record Structure
Sumber: Hasil penelitian (2017)
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C. User Interface
B. Software Architecture
Tata letak sebuah sistem secara
fisik,
menampakkan
bagian-bagian
software yang berjalan pada bagianbagian hardware digambarkan dengan
Deployment Diagram.
act deployment diagram

Brow ser client

Web serv er
Page request

Browser

Database request

Gambar 10. Interface Menu Produk
Sumber: Hasil penelitian (2017)

Database serv er

Gambar 8. Deployment Diagram
Sumber: Hasil penelitian (2017)
Struktur dan hubungan antar
komponen piranti lunak termasuk
ketergantungan
(dependency)
digambarkan
dengan
Component
Diagram.
cmp component diagram

Simpan Ke
database

Gambar 11. Interface Menu Detail
Produk
Sumber: Hasil penelitian (2017)
Kirim Data

Isi Data

Login

Gambar 12. Interface Menu Akun
Sumber: Hasil penelitian (2017)

Brow sing

Gambar 9. Component Diagram
Sumber: Hasil penelitian (2017)

4. Kesimpulan
Berdasarkan
hasil
riset
yang
dilakukan pada Distro Folder Sukabumi
serta mempelajari permasalahan yang
dihadapi dan juga solusi pemecahan,
maka
dapat
diambil
kesimpulan
diantaranya, dengan menggunakan
website dapat memperluas jangkauan
promosi atau penjualan online dan
pembeli dapat lebih mudah dalam
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melakukan transaksi tanpa harus
mengunjungi distro. Selain itu, dengan
menerapkan
metode
K-Nearest
Neighbor jumlah transaksi penjualan
dapat diprediksi.
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