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Abstrak
E-commerce dan marketplace berkaitan dengan sistem dropship. Dropship merupakan
istilah dari jual beli dimana drop shipper (pengecer) tidak memiliki barang. Drop shipper kini
masih menggunakan cara manual dalam mendapatkan data barang dari supplier dan unggah
yaitu dengan mengambil data barang secara satu persatu dan mengunggah manual satu persatu
yang membutuhkan waktu cukup lebih. Pada penelitian ini dibangun aplikasi terbaru untuk
membantu drop shipper dalam mendapatkan data produk dan mengunggahnya secara otomatis.
Pengembangan sistem yang digunakan adalah waterfall dengan alur proses dari analisis
kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian dan pemeliharaan sistem.
Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat mengambil data / scraping barang pada
sebuah toko supplier yang kemudian mendapatkan hasil pengambilan data dalam bentuk .csv.
Kemudian dilakukan proses unggah secara otomatis dengan hanya memasukkan nama file hasil
pengambilan data yang berformat .csv, maka data otomatis terunggah ke toko drop shipper. Hasil
pengujian web scrapping berhasil dilakukan dengan mengambil data produk dari marketplace
Tokopedia, Shoopee dan diunggah ke e-commerce Afrizal22hop.
Kata kunci : Marketplace, E-commerce, Dropship, Drop shipper, Web Scraping
Abstract
E-commerce and marketplace related to dropship systems. Dropship is a buying and
selling term where the drop shipper does not have goods. Drop shipper is still using manual
methods to get goods data from suppliers and uploads by taking data items one by one and
uploading them manually one by one which requires more time. In this study the latest application
was built to help drop shipper in getting product data and upload it automatically. System
development used is waterfall with process flow from needs analysis, system design,
implementation system, testing and maintenance system. This research produces an application
that can retrieve data / scraping goods at a supplier's store which then gets the results of data
collection in the form of .csv. Then the upload process is done automatically by only entering the
name of the file that was retrieved from the .csv format, then the data is automatically uploaded
to the drop shipper shop. The results of web scrapping testing were successfully carried out by
retrieving product data from the Tokopedoa, Shoopee marketplace and uploading to Afrizal22hop
e-commerce.
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1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki populasi pengguna intenet sebanyak 269 juta jiwa [1].
Pemanfaatan dan penggunaan internet yang semakin meluas dalam berbagai lini aktivitas
kegiatan kehidupan manusia memiliki dampak signifikan pada kehidupan keseharian
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seperti kebutuhan akan komunikasi, pencarian informasi, transaksi perdagangan, dan
keperluan-keperluan lainnya. Suatu cara yang dilakukan untuk kegiatan perekonomian
dengan menggunakan infrastuktur internet dengan jangkauan yang sangat luas dan
memiliki segmentasi penerapan yang sangat luas contohnya adalah e-commerce [2].
Indonesia juga memiliki lingkungan ideal untuk perkembangan perdagangan dengan
sistem e-commerce.
Elektronik Commerce (e-commerce) merupakan suatu proses pembelian, pejualan
atau pertukaran produk, informasi dan jasa melalui jaringan komputer yaitu internet. Ecommerce merupakan perkembangan teknologi dalam bidang ekonomi [3]. E-commerce
merupakan sebuah sistem manajemen inventori otomatis yang di dalamnya meliputi
kegiatan transfer dana secara elektronik, pertukaran dan pengumpulan data [4]. Ecommerce berkembang secara pesat di Indonesia, bahkan perkembangannya menyebar
hingga marketplace. E-commerce dan marketplace mempunyai sistem kerja yang sama
tetapi terdapat perbedaan di dalamnya, e-commerce hanya terdapat satu toko sedangkan
marketplace terdapat lebih dari satu toko. Marketplace[5] merupakan salah satu media
online berbasis internet (web based) tempat dimana antara penjualan dan pembeli
melakukan kegiatan bisnis dan transaksi secara online [6].
Marketplace sebuah tempat yang terdapat banyak supplier yang menjual
barangnya secara online, sedangkan e-commerce hanya terdapat satu supplier yang
menjual barang secara online [7]. Dunia e-commerce dan marketplace juga saling
berkaitan dengan sistem drop ship. Drop ship merupakan sebuah konsep yang sangat
penting pada dunia e-commerce dan marketplace, drop ship merupakan istilah dari jual
beli dimana drop shipper (pengecer) tidak memliki barang [8]. Supplier sebagai pihak
produsen atau grosir yang nantinya akan mengirimkan barangnya secara langsung kepada
pelanggan yang membeli barang. Keuntungan diperoleh dari selisih harga yaitu antara
harga grosir dan harga eceran [9].
Sistem drop ship mempunyai cara kerja yang sederhana, hanya mengambil data
produk dari supplier dan memposting dari lapak supplier ke lapak drop shipper. Banyak
drop shipper yang masih menggunakan cara manual untuk sistem drop ship. Dengan cara
manual membutuhakan waktu 5 menit untuk mengambil 1 data produk dan memposting
dari lapak supplier ke lapak drop shipper. Sistem yang masih manual dapat menghambat
drop shipper untuk mendapatkan data produk karena membutuhkan waktu lebih lama
sehingga kurang efektif. Selama waktu 8 jam drop shipper hanya mampu mengambil dan
memposting 100 produk. Untuk itu, drop shipper membutuhkan alat bantu untuk
mendapatkan data produk dalam sekala besar dan dapat memposting produk secara
otomatis.
Web scraping [10] merupakan proses pengambilan informasi dari website yang
ada atau teknik menggali informasi dari sebuah website secara otomatis. Web scraping
menerapkan pengindekan dengan cara menelusuri dokumen-dokumen HTML dari suatu
website yang akan diambil informasinya untuk di-tag ke HTML agar bisa mendapatkan
informasi yang diambil untuk ditirukan pada aplikasi web scraping yang akan dibuat [11].
Web scraping merupakan salah satu alat bantu untuk drop shipper mendapatkan data
produk dalam sekala besar dan memposting secara otomatis. Diterapkannya teknologi
web scraping dan auto upload pada marketplace, diharapkan para drop shipper dapat
terbantu sehingga drop shipper yang ingin membuka usaha dengan cara berjualan online
dan masih mendapat kendala pada modal usaha, dapat memulai usaha dengan
menggunakan web scraping untuk mendapatkan modal tambahan dan mempelajari cara
kerja pada marketplace.
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Pada penelitan sebelumnya yang dilakukan oleh Shikha Mahajan dan Nikhit
Kumar dalam jurnal yang berjudul “A Web scraping Approach in Node.js”, membahas
bahwa sebuah web scraping dapat diterapkan untuk mengambil gambar, tabel dan
informasi lainnya dari situs web. Metode ini dapat ditingkatkan untuk menangani
pengulangan tak terbatas saat menggunakan link untuk melintasi website. Dalam
beberapa kasus teknologi web scraping mungkin satu-satunya solusi yang bisa diterapkan
ketika ingin mengumpulkan data secara besar [12]. Sementara Priyanto [13]
memanfaatkan web scraping untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai
hidroponik. Sedangkan untuk waktu pengambilan data pada web scraping tergantung
pada bandwith yang dimiliki server dan response time dari e-commerce/marketplace [14]
yang menjadi target. Keuntungan web scraping adalah efisiensi waktu, memungkinkan
pengumpulan data secara teratur dengan interval waktu yang singkat, pengurangan biaya
dan jumlah informasi yang di dapat lebih banyak [15].
Dari beberapa penggunaan web scaping pada penelitian terdahulu pada penelitian
ini diusulkan membangun kerangka kerja dalam membantu pekerjaan drop shipper
dengan menggabungkan perkembangan teknologi dan perkembangan ekonomi saat ini.
Perancangan web scraping data pada marketplace adalah salah satu solusi yang dapat
berfungsi untuk memudahkan drop shipper mendapatkan data produk atau mendapatkan
supplier dalam sekala besar, sehingga drop shipper tidak kekurangan data produk yang
akan dijual pada lapak drop shipper dan mempunyai waktu yang efektif.
2. METODE PENELITIAN

Metode pengembangan sistem pada penelitian ini menggunakan metode
pengembangan sistem Waterfall. Pada metode Waterfall ini memiliki beberapa aktivitas
yaitu : analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem
dan pemeliharaan.
Berikut ini gambar metode Waterfall :

Gambar 1: Waterfall model[16]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Journal of Information System Vol. 4, No. 1, Mei 2019, hlm. 41-53

44
Pengembangan web scraping dan auto upload pada marketplace menggunakan

framework laravel. Salah satu kelebihan dari framework laravel adalah mudah dalam
penggunaanya, open source dan ter-maintenance setiap tahunnya. Sedangkan untuk auto
upload, digunakan framework laravel dengan komponen laravel dusk[17] karena
digunakan untuk menampilkan auto upload yang bekerja secara otomatis dengan
menggunakan google chrome. Laravel dusk juga dibuat berdasarkan open source tool
Chrome Driver dan Facebook PHP web driver sehingga dapat melakukan pengujian yang
berjalan di browser.
3.1. Desain Arsitektur Aplikasi
Berikut ini adalah gambaran dari model kerangka kerja web scraping dan auto upload
pada marketplace dan e-commerce :

Drop shipper

Marketplace

Web Scraping

Marketplace /
ecommerce

Gambar 2 : Desain Arsitektur Web Scraping
Dari gambar 2 di atas dapat dijelaskan bahwa proses web scraping dan auto upload
diawali dengan pengguna / drop shipper mengakses web scraping, kemudian mencari link
supplier di marketplace, selanjutnya akan dilakukan scraping data produk yang hasilnya disimpan
ke dalam file berformat .csv, pengguna dapat melakukan perubahan data jika menginginkannya,
selanjutya dilakukan posting/upload data .csv ke target marketplace/e-commerce lainnya.
3.2. Perancangan Sistem
Pemodelan sistem pada pengembangan sistem ini menggunakan UML (Unified Modeling
Language), berikut diagram web scraping dan auto upload pada marketplace dan e-commerce :
1. Use Case Diagram
Dalam web scraping dan auto upload pada marketplace ini pengguna yang terlibat hanya
satu yaitu pengguna drop shipper. Gambar 3 berikut ini menjelaskan akses pengguna drop shipper
:
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Gambar 3. Use Case Diagram
2. Class Diagram
Dalam web scraping dan auto upload pada marketplace terdapat 4 class yang saling
berhubungan yaitu class dropshipper, supplier, scrape dan upload. Semua class yang digunakan
memiliki hubungan association, artinya class satu dapat mempengaruhi class lainnya. Gambar 4
menjelaskan class diagram aplikasi web scraping dan auto upload pada marketplace

Gambar 4. Class Diagram
3. Activity Diagram
Berikut ini activity diagram yang menjelaskan aktivitas-aktivitas drop shipper/pengguna
yang dilakukan pada web scraping dan auto upload pada marketplace. Aktivitas melakukan
scrape dan meng-upload hasil scrape.
Pada gambar 5 menjelaskan proses scrape dari marketplace yang dipilih sampai
menghasilkan file .csv yang merupakan hasil pengambilan data dari marketplace. Setelah file .csv
diperoleh drop shipper dapat mengolahnya jika menginginkan perubahan dibeberapa bagian
seperti nama produk, harga dan lainnya, selanjutnya file .csv dapat diunggah di e-commerce atau
marketplace lain, gambar 6 merupkan activity diagram untuk proses auto upload.
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Gambar 5. Activity Diagram Melakukan Scrape

Gambar 6. Activity Diagram meng-upload hasil scrape
3.3. Implementasi Sistem
Berikut ini adalah tampilan dari implementasi sistem web scraping dan auto upload pada
marketplace:
1. Halaman Utama
Hasil implementasi halaman utama menampilkan fasilitas untuk memilih scrape atau post
untuk pengguna yang akan memakai aplikasi ini.
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Gambar 7: Halaman Utama Web Scraping
2. Halaman Scrape
Halaman scrape berfungsi untuk memasukkan link / url toko supplier yang akan discrape.

Gambar 8: Halaman Scrape
3. Halaman Post
Halaman post berfungsi untuk auto upload hasil scrape ke toko drop shipper yang
terdapat pada marketplace. Halaman ini memiliki fitur untuk merubah harga / menaikkan harga
sesuai keinginan drop shipper.
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Gambar 9: Halaman Auto Upload / Post
4. Halaman Log Proses Scrape
Halaman ini berfungsi menampilkan log pada saat scrape dan upload. Halaman ini
menampilkan berhasil atau tidaknya proses scrape data barang dari toko supplier.

Gambar 10: Halaman Log Proses Scrape
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3.4. Pengujian Sistem

1. Pengujian Scrape
Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 10 link toko yang dijadikan
supplier pada marketplace Tokopedia.
Tabel 1. Pengujian Scrape
No

Link Supplier

Hasil File .Csv

1

https://www.tokopedia.co
m/blueonekomputer

2

https://www.tokopedia.co
m/hokiolshop

3

https://www.tokopedia.co
m/cafana?source=universe
&st=product

4

https://www.tokopedia.co
m/cakarcs

5

https://www.tokopedia.co
m/dneos
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No

Link Supplier

6

https://www.tokopedia.co
m/elstore

7

https://www.tokopedia.co
m/pastibagusshop

8

https://www.tokopedia.co
m/tipani-shop/etalase/boot

9

https://www.tokopedia.co
m/tipanishop/etalase/flatshoes-1

Hasil File .Csv
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No

Link Supplier

Hasil File .Csv

10

https://www.tokopedia.co
m/tipani-shop/etalase/highheels-1

2. Pengujian Upload
Pengujian upload dilakukan menggunakan toko drop shipper afrizal22hop pada
marketplace Shopee dan e-commerce Afrizal22hop.
Tabel 2. Pengujian Upload
No
1

Toko Supplier

Toko Shopee

E-commerce

2

3

4
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No
5

Toko Supplier

Toko Shopee

E-commerce

6

7

8

9

10

4. KESIMPULAN

Dengan terciptanya aplikasi web scraping dan auto upload pada marketplace
sudah dapat digunakan drop shipper untuk men-scrape atau mengambil data barang,
mengubah harga sesuai keinginan drop shipper, dan meng-upload kembali hasil scrape
ke toko drop shipper yang telah diuji keberhasilannya pada marketplace Tokopedia,
Shopee dan e-commerce Afrizal22hop.
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