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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis kebutuhan sistem dan desain 

sistem pada aplikasi yang dibuat. Pada bab ini, akan dijelaskan juga nilai – nilai 

Entrepreneurship yang terkandung dalam aplikasi. 

3.1  Analisis Sistem 

 Sebelum mulai merancang dan membangun aplikasi, perlu dilakukannya 

analisis sistem. Analisis sistem ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang 

ada pada topik penelitian. Setelah selesai menganalisa permasalahan yang ada, akan 

dibuat solusi dari permasalahan dan menganalisis kebutuhan sistem untuk 

merancang dan membangun aplikasi. 

3.1.1 Pokok Permasalahan 

Sistem barter yang dilakukan secara manual biasanya dimulai saat ada pihak 

yang sedang membutuhkan suatu barang dan ingin memanfaatkan miliknya untuk 

ditukar dengan barang yang diinginkan. Pihak ini akan mencari barang 

keinginannya pada pihak lain yang tertarik untuk bertukar barang. Pencarian ini 

biasa dilakukan di lingkup sekitar seperti keluarga, teman, tetangga atau kerabat – 

kerabat lainnya. Selama melakukan pencarian, pihak pencari barang akan 

membawa serta barang miliknya untuk langsung ditukar apabila menemukan pihak 

yang mau diajak tukaran. Tetapi akan menyulitkan apabila harus membawa terus 

menerus barang miliknya selama kegiatan mencari ini. Terlebih lagi jika dilakukan 

sepanjang hari dan barang miliknya memiliki ukuran yang besar. Untuk 

mempermudah pencarian barang tidak dibawa dan setelah menemukan pihak yang 
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ingin dibarter baru akan ditentukan waktu dan tempat bertemu kembali untuk saling 

menukarkan barang. 

Dengan menggunakan sistem barter manual seperti ini, apabila tidak 

menemukan barang yang dicari pada lingkungan sekitar, pihak ini tentu harus 

mempersiapkan waktu dan tenaga untuk mencari dan menawarkan barang miliknya 

ke luar lingkungan sekitarnya. Karena belum barang yang diinginkan ada di 

lingkungan sekitarnya, belum tentu pihak yang memiliki barang mau untuk diajak 

bertukar barang, dan harus melakukan pertemuan kembali untuk melakukan 

pertukaran barang. 

Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan 

untuk membantu kegiatan barter. Hal ini dikarenakan teknologi saat ini dapat 

membantu pengguna untuk terhubung dengan pengguna lain tanpa harus bertemu 

langsung. Sebagai contoh adalah Facebook yang terdapat berbagai macam aktivitas 

grup barter yang diikuti oleh puluhan, ratusan, dan bahkan ribuan pengguna. 

Pengguna Facebook umumnya mempromosikan barang miliknya pada grup 

yang diikuti untuk dapat dilihat oleh anggota grup. Setelah barang miliknya di 

minati oleh pengguna lain, barulah kedua pengguna saling berdiskusi dan 

melakukan kesepakatan untuk bertukar barang. Tetapi sebenarnya tidak ada jalur 

khusus untuk bertransaksi pada Facebook karena media sosial ini merupakan sarana 

untuk berinteraksi dan berbagi informasi kepada pengguna lain. 

Pada perangkat Android sendiri sudah ada aplikasi yang bertujuan untuk 

memfasilitasi kegiatan barter yang bernama Tukeraja. Pada aplikasi ini, pengguna 

dapat melihat daftar barang milik pengguna lain dan juga dapat ikut mendaftarkan 
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barang miliknya. Melalui aplikasi ini, pengguna juga dapat mengirimkan pesan 

untuk ditampilkan kepada lawan barter. Tetapi informasi barang pada aplikasi 

kurang memiliki standar sehingga informasi penting barang bisa tidak tersampaikan 

seluruhnya kepada pengguna lain. Selain itu fitur barter yang diberikan terlalu 

minim sehingga kegiatan barter hanya dilakukan dengan kirim mengirim pesan. 

Wawancara untuk menganalisis permasalahan yang ada dilakukan kepada 

empat narasumber yang mengikuti grup barter di Facebook dan terlibat aktif 

didalamnya. Dan dari hasil wawancara yang dilakukan, terdapat permasalahan yang 

dialami oleh keempat narasumber saat menggunakan Facebook untuk melakukan 

kegiatan barter. Rincian wawancara dapat dilihat pada bagian Lampiran. Berikut 

ini merupakan rangkuman dari masing – masing wawancara terhadap narasumber: 

1. Narasumber pertama mengaku kesulitan untuk mencari barang yang 

diinginkan karena jarang ada yang sesuai harapan. Saat narasumber 

menemukan barang yang sesuai dan setuju untuk bertukar barang, 

narasumber akan membuat janji temu untuk mengecek barang langsung 

agar terhindar dari tindakan penipuan. Selain itu narasumber mengatakan 

bahwa tidak ada pengawasan dari admin group selama transaksi 

berlangsung, admin hanya terlibat saat terjadinya penipuan. 

2. Narasumber kedua mengatakan agak kesulitan untuk melakukan pencarian 

barang di grup karena harus melakukan pencarian secara manual di grup 

untuk mencari barang yang sesuai. Saat menemukan barang yang sesuai 

dan mengecek informasi barang, narasumber akan melanjutkan transaksi 

secara personal untuk saling berdiskusi. Setelah saling setuju bertukar 
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barang, narasumber saling mengirim gambar identitas pribadi asli dan 

membuat janji untuk bertemu langsung agar terhindar dari penipuan. 

Narasumber mengaku lebih nyaman untuk bertemu langsung karena ragu 

dengan metode pengiriman jarak jauh. 

3. Setelah narasumber ketiga menemukan barang yang dicari dan setuju 

untuk bertukar barang, narasumber berdiskusi mengenai waktu dan lokasi 

untuk bertemu langsung. Hal ini dilakukan untuk melakukan pengecekan 

barang yang ingin ditukar dan menjamin agar tidak adanya unsur 

penipuan. Narasumber mengungkapkan kekecewaannya mengenai 

peminat barter yang awalnya sudah setuju untuk bertukar barang dan 

sudah sepakat bertemu langsung tetapi malah tidak hadir sesuai 

kesepakatan.  

4. Narasumber keempat mengaku terkadang merasa kesulitan untuk mencari 

peminat barang miliknya dan saat mencari barang yang diinginkan. 

Narasumber juga mengaku merasa kesulitan untuk bertemu langsung 

apabila lokasi yang di sepakati terbilang jauh. Untuk menghindari unsur 

penipuan, narasumber menggunakan marketplace Toko Bagus untuk 

melakukan transaksi. Narasumber mengaku lebih percaya terhadap lawan 

barter yang memberikan informasi asli yang sesuai dengan KTP atau kartu 

identitas lainnya agar terhindar dari unsur penipuan. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap 4 narasumber diatas, ada 

kesamaan permasalahan yang dialami oleh masing – masing narasumber dan ingin 

diselesaikan oleh peneliti. Permasalahan – permasalahan ini sebagai berikut : 
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- Kelengkapan informasi barang 

Narasumber merasa kesulitan untuk mencari barang yang 

diinginkan karena informasi mengenai barang kurang spesifik. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya pengkategorian pada barang yang dipromosikan 

dan tidak adanya standar minimum informasi yang harus dituliskan saat 

mempromosikan barang, sehingga saat pengguna lain melakukan pencarian 

agak sulit menemukannya dan harus melakukan pencarian manual yang 

cukup memakan waktu. 

- Keamanan transaksi 

Kegiatan transaksi hanya dilakukan antara 2 pihak tanpa ada 

perantara / pengawasan sehingga dapat memacu terjadinya penipuan. Selain 

itu apabila transaksi barter yang akan dilakukan berdomisili jauh, pengguna 

akan kesulitan untuk dapat bertemu langsung. 

- Tingkat kepercayaan 

Adanya pelanggan yang berperilaku ‘Palkor’ atau pengguna yang 

sudah sepakat untuk bertukar barang tetapi tidak datang pada waktu yang 

disepakati tanpa alasan yang jelas atau secara tiba – tiba membatalkan 

secara sepihak. Tindakan pengguna ini akan merugikan pengguna lainnya. 

3.1.2 Solusi yang ditawarkan 

Berdasarkan permasalahan yang dapat disimpulkan oleh peneliti, akan 

dibuat aplikasi dengan fitur - fitur didalamnya yang diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan pada hasil analisa sebelumnya. Detail mengenai 

solusi akan dijelaskan di Tabel 3.1. 
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Tabel 3. 1 Solusi dari Analisa Masalah 

No Masalah Solusi 

1 Kelengkapan informasi barang dan 

kesulitan mencari barang 

Membuat fitur search dan 

membuat standar minimum 

informasi barang. 

2 Keamanan transaksi - Menyediakan perantara/penengah 

yang dapat membantu transaksi 

barter yang tidak dapat bertemu 

langsung sehingga dapat terhindar 

dari penipuan. 

- Mencantumkan informasi asli 

pengguna yang sesuai dengan 

tanda pengenal KTP kepada admin 

agar tindakan yang merugikan 

pengguna lain bisa dipertanggung 

jawabkan. 

3 Tingkat kepercayaan pengguna Membuat fitur review kepada 

pengguna setelah transaksi selesai 
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3.1.3 Analisis Kebutuhan Sistem 

Berdasarkan pokok permasalahan dan solusi yang ditawarkan pada subbab 

sebelumnya, peneliti akan menerapkan solusi berupa fitur-fitur di aplikasi untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Fitur-fitur pada aplikasi ini 

antara lain :  

 Mendaftarkan Barang 

Pengguna dapat mendaftarkan barang miliknya yang ingin 

ditukarkan. Saat mendaftarkan barang, pengguna akan diminta untuk 

mengisi semua informasi minimum yang diperlukan untuk membantu 

kegiatan transaksi. Informasi – informasi barang ini akan disimpan di 

penyimpanan data Firebase dan akan ditampilkan di perangkat Android 

pengguna lain. 

 Fitur Barter 

Fitur barter ini dibuat untuk membantu pengguna dalam melakukan 

kegiatan bertukar barang. Pengguna selaku ‘peminat barang’ dapat 

mengirimkan tawaran bertukar barang kepada pengguna lain. Pengguna 

yang menerima tawaran selaku ‘pemilik barang’ berhak untuk 

menerima atau menolak tawaran bertukar dari peminat. Apabila tawaran 

diterima, pemilik dapat menentukan ingin menggunakan metode barter 

bertemu langsung atau menggunakan perantara. 

 Fitur Ulasan/Review 

Setelah kegiatan barter yang dilakukan antar pengguna telah selesai, 

akan disediakan fitur ulasan untuk memberikan nilai dan pendapat 
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mengenai kelancaran proses transaksi. Fitur ulasan ini akan dapat dilihat 

pada setiap profil pengguna yang bersangkutan dalam proses barter. 

 Fitur Mencari Barang 

Fitur mencari barang ini dibuat untuk membantu pengguna dalam 

melakukan pencarian barang yang dibutuhan. Pengguna dapat 

memasukan nama barang sebagai kata kunci, memilih kategori barang 

atau harga dari barang yang dicari. Setelah itu daftar barang yang cocok 

akan ditampilkan kepada pengguna. 

3.2  Desain Sistem 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai rancangan desain sistem pada 

aplikasi berdasarkan hasil analisis pada subbab sebelumnya. Pembuatan sistem 

pada aplikasi akan menggunakan konsep Object Oriented. Selain itu pada subbab 

di bawah akan dijelaskan pula skema model dan proses sistem aplikasi dengan jenis 

diagram pada skema Unified Model Language (UML). 

3.2.1 Desain Arsitektur 

 Aplikasi yang akan dibuat ini akan menggunakan sistem arsitektur 

klien dan server. Sistem arsitektur ini akan memungkinkan pengguna untuk 

dapat mengakses server secara langsung dengan bantuan API milik 

Firebase. 

Bagian client merupakan aplikasi yang telah dipasang pada 

smartphone android milik pengguna. Pengguna dapat mendaftar pada 

aplikasi dan dapat menggunakan aplikasi untuk mulai melakukan barter. 
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Semua kegiatan / fitur yang pengguna jalankan pada aplikasi merupakan 

bagian client. 

Bagian server merupakan tempat penyimpanan seluruh data 

aplikasi. Saat pengguna memasukkan data untuk disimpan aplikasi, data 

tersebut dapat diterima oleh pengguna lain secara realtime melalui API 

milik Firebase. Gambar desain dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3. 1 Desain Arsitektur 

 

3.2.2 Desain Database  

 Untuk penyimpanan data pada aplikasi ini, peneliti akan 

mengintegrasikan aplikasi dengan basis data Firebase. Dengan 

menggunakan Firebase, semua data pengguna dapat disinkronisasikan 

kepada pengguna lain dan dapat diakses secara realtime. Dengan 
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menggunakan Firebase, peneliti tidak perlu lagi menggunakan model skema 

basis data yang berelasi karena menggunakan konsep NoSQL. Firebase 

menggunakan skema model tree dimana database akan menggunakan key 

value yang unik sehingga dapat di akses secara realtime oleh pengguna. 

|_users 

|     | 

|     |_key:String 

|     | 

|     |_nama:String 

|     |_email:String 

|     |_password:String 

|     |_role:String 

|     |_phone:String 

|     |_city:String 

|     |_alamatLengkap:String 

|     |_noKTP:String 

|     |_noRekening:String 

|     |_namaPemegangRekening:String 

|     |_photo:String 

| 

|_barang 

|     | 

|     |_key:String 

|     | 

|     |_nama:String 

|     |_pemilikID:String 

|     |_kategori:String 

|     |_tahunBeli:String 

|     |_nilaiBarang:Int 

|     |_kondisi:Int 

|     |_foto:String 

|     |_deskripsi:String 

|     |_tukarDengan:String 

|     |_status:String 

| 

_transactions 

|     | 

|     |_key:String 

|     |barangPemilikID:String 

|     |barangPeminatID:String 

|     |pemilikID:String 

|     |peminatID:String 
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|     |metodeTransaksi:String 

|     |status:String 

|     |note:String 

|     |tanggal:String 

|     |jam:String 

|     |buktiResiPemilik:String 

|     |buktiResiPeminat:String 

|     |buktiTFPemilik:String 

|     |buktiTFPeminat:String 

| 

|_metode 

|     | 

|     |_key:String 

|     |metodeName:String 

|     |place:String 

|     |date:String 

|     |time:String 

|     |note:String 

|     |status:String 

|     |nominalJaminan:String 

|     |detail:String 

| 

_reviews 

|     | 

|     |_key:String 

|     |idTransaksi:String 

|     |pemberiReviewID:String 

|     |penerimaReviewID:String 

|     |barangID:String 

|     |komentar:String 

|     |jumlahBintang:String 

|     |date:String 

| 

_reports 

|     | 

|     |_key:String 

|     |idBarang:String 

|     |idPelapor:String 

|     |detailReport:String 

3.2.3 Desain Proses 

 Pada bagian ini, akan dijelaskan skema model dan sistem kerja dari 

aplikasi yang dibuat peneliti. Perancangan sistem pada aplikasi ini akan 
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menggunakan konsep pemrograman Object Oriented. Proses - proses ini 

akan dibuat dengan menggunakan UML dan dijelaskan melalui diagram - 

diagram berikut : 

3.2.3.1  Use case Diagram 

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan 

aktivitas - aktivitas yang dapat dilakukan pengguna pada aplikasi. 

Secara garis besar, kegiatan yang dapat dilakukan oleh pengguna 

melalui aplikasi ini yaitu untuk melakukan kegiatan tukar menukar 

barang dengan pengguna lain. Selain itu pengguna dapat mengubah 

profil diri, mentransfer uang jaminan dan memberikan 

ulasan/review kepada pengguna lain. Adapun aktivitas - aktivitas 

pengguna di dalam aplikasi dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3. 2 Use Case Diagram Pengguna 
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Selain pengguna, terdapat pula kegiatan yang dapat 

dilakukan admin di dalam aplikasi. Kegiatan yang dapat dilakukan 

admin yaitu admin dapat mengatur semua informasi barang dan 

semua informasi pengguna aplikasi. Selain itu, admin juga dapat 

mengubah informasi akun miliknya. Kegiatan yang dapat dilakukan 

admin akan ditunjukan pada Gambar 3.3. 

 

 

Gambar 3. 3 Use Case Diagram Admin 

 
3.2.3.2  Class Diagram 

Peneliti akan menggunakan class dan object selama proses 

perancangan aplikasi ini. Pada bagian ini, akan dijelaskan struktur 

class dan object dari aplikasi dengan menggunakan class diagram. 

Selain menggambarkan struktur class dan object dari aplikasi, dapat 

dilihat pula alur hubungan dari masing – masing class dan object 

yang saling bersangkutan. Gambaran struktur dapat dilihat pada 

Gambar 3.4. 
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Gambar 3. 4 Class Diagram 
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3.2.3.3  Activity Diagram 

Activity diagram dibuat untuk menggambarkan alur kerja 

sistem pada aplikasi. Alur kerja yang akan dijelaskan merupakan 

bagian - bagian yang ada pada Use case Diagram. Secara garis besar, 

sistem kerja yang ada pada aplikasi adalah sebagai berikut: 

 

- Activity diagram melihat dan mencari barang 

Aktivitas untuk melihat dan mencari barang melibatkan 

3 peran yaitu user, aplikasi, dan Firebase realtime database. 

Setelah user menjalankan program, aplikasi akan meminta 

informasi barang pada server untuk ditampilkan di halaman awal. 

Setelah itu server akan mengirimkan data yang didapat dan 

aplikasi akan menampilkannya di halaman tampilan. Saat user 

ingin mencari barang, user dapat mengetikkan kata kunci barang 

yang ingin dicari, memilih kategori barang atau memasukan 

harga barang yang ingin dicari. Setelah melakukan itu, aplikasi 

akan memilah barang sesuai dengan kata kunci yang dimasukan, 

kategori atau harga barang yang dipilih. Setelah aplikasi 

menemukan barang hasil pencarian, user dapat melihat barang 

yang dicari. Alur aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3. 5 Activity Diagram Melihat dan Mencari Barang 

 

- Activity diagram mendaftarkan barang 

Aktivitas untuk mendaftarkan barang melibatkan 4 peran 

yaitu user, aplikasi, Firebase realtime database, dan Firebase 

Storage. Tahap awal, user akan mengisikan form detail barang 

yang ingin didaftarkan. Setelah itu aplikasi akan melakukan 

pengecekan apakah data pada form sudah sesuai. Apabila sudah 

sesuai, data barang akan dimasukkan dan disimpan kedalam 

server database sedangkan foto akan dimasukan ke Storage. 

Setelah sukses disimpan, aplikasi akan menampilkan 

pemberitahuan bahwa barang telah sukses tersimpan. Setelah itu 

aplikasi akan menampilkan kembali detail barang dan dapat 
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dilihat kembali oleh user. Alur aktivitas dapat dilihat pada 

Gambar 3.6. 

 

Gambar 3. 6 Activity Diagram Mendaftarkan Barang 

- Activity diagram melihat detail barang 

Aktivitas melihat detail barang melibatkan 3 peran yaitu 

user, aplikasi, Firebase realtime database. Setelah pengguna 

melihat daftar barang pada halaman awal, pengguna dapat 

menekan salah satu barang untuk melihat detail informasi dari 

barang tersebut. Saat ditekan, aplikasi akan meminta data dari 

server. Setelah itu server database akan mengirimkan informasi 

barang kepada sistem untuk ditampilkan kepada user. Alur 

aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3. 7 Activity Diagram Melihat Detail Barang 

 

- Activity diagram mengirimkan tawaran barter 

Aktivitas mengirimkan tawaran barter ini melibatkan 3 

peran yaitu user, aplikasi dan Firebase realtime database. 

Setelah pengguna melihat detail barang, pengguna dapat 

menekan tombol tawarkan barter untuk mengirimkan tawaran 

barter. Saat user menekan tombol tersebut, sistem akan meminta 

pengguna untuk memilih barang yang dimilikinya untuk 

menjadi bahan pertukaran. Untuk dapat menampilkan barang 

milik user, sistem perlu mengambil data barang di server 

database. Setelah daftar barang milik pengguna ditampilkan, 

pengguna dapat memilih salah satu barang untuk ditawarkan 

kepada lawan  barter. Alur aktivitas dapat dilihat pada Gambar 

3.8. 
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Gambar 3. 8 Activity Diagram Mengirim Tawaran Barter 

 

- Activity diagram melihat tawaran barter 

Aktivitas melihat tawaran barter ini akan melibatkan 4 

peran yaitu user, aplikasi Firebase Storage dan Firebase 

realtime database. Pengguna dapat melihat daftar penawaran 

barter yang dimiliki pada bagian inbox. Saat user memilih 

tawaran barter pada daftar inbox, sistem meminta data dari 

server dan akan dikirimkan server. Setelah itu sistem akan 

menampilkan detail tawaran barter antara lain : informasi 

barang yang akan ditukar, foto barang, serta informasi user 

yang akan menjadi lawan barter. Alur aktivitas dapat dilihat 

pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3. 9 Activity Diagram Melihat Tawaran Barter 

- Activity diagram memilih metode barter 

Aktivitas untuk membuat transaksi melibatkan 3 peran 

yaitu user, aplikasi, dan Firebase realtime database. Saat 

pengguna menyetujui permintaan untuk bertukar barang, 

pengguna akan diminta untuk memilih metode yang akan 

dipakai. Metode bertemu langsung dan metode perantara. 

Pengguna selaku ‘pemilik barang’ akan diminta untuk mengisi 

form sesuai dengan kebutuhan setiap metode. Setelah pemilik 

barang selesai menentukan metode yang akan dipakai dalam 

bertransaksi, sistem akan menyimpan informasi tersebut ke 

database di server. Setelah itu pengguna selaku ‘peminat barang’ 

yang merupakan pengirim tawaran bertukar barang dapat 

melihat detail metode yang telah ditentukan pemilik. Apabila 

peminat kurang menyetujui metode transaksi yang akan 
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digunakan, peminat dapat mengirimkan usulan untuk 

bernegoisasi kepada pemilik. Sistem akan melakukan 

pengulangan proses ini sampai kedua pengguna saling setuju 

untuk bertukar atau membatalkan transaksi ini. Alur aktivitas 

dapat dilihat pada Gambar 3.10. 

 

Gambar 3. 10 Activity Diagram Memilih Metode Barter 

- Activity diagram melihat detail transaksi 

Aktivitas melihat detail transaksi ini akan melibatkan 3 

peran yaitu user, aplikasi, dan Firebase realtime database. 

Setelah user selesai menentukan metode transaksi yang akan 

digunakan, pengguna dapat melihat kesimpulan transaksi pada 

halaman detail transaksi. Detail transaksi ini akan diambil dari 



 

35 
 

Firebase realtime database dan kemudian akan diterima oleh 

sistem aplikasi untuk ditampilkan pada pengguna. Alur proses 

dapat dilihat pada Gambar 3.11. 

 

Gambar 3. 11  Activity Diagram Melihat Detail Transaksi 

- Activity diagram mentransfer uang jaminan 

Aktivitas untuk mentransfer uang jaminan akan 

melibatkan 4 peran yaitu user, aplikasi, payment gateway dan 

Firebase realtime database. Pertama pengguna akan diminta 

untuk memilih metode pembayaran yang telah disediakan 

payment gateway midtrans. Setelah pengguna menentukan 

pemilihan, pengguna akan diminta mengikuti prosedur 

pembayaran dan mengisi form pembayaran yang diperlukan. 

Saat pengguna berhasil melakukan pembayaran ke payment 

gateway, database akan menyimpan data bahwa pengguna telah 

selesai mentransfer uang jaminan. Kemudian pengguna akan 
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menerima nota transaksi dari payment gateway sebagai bukti 

bahwa telah melakukan pembayaran. Alur aktivitas dapat dilihat 

pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3. 12 Activity diagram mentransfer uang jaminan 

- Activity diagram memberikan review 

Aktivitas untuk memberikan review akan melibatkan 3 

peran yaitu user, aplikasi, dan Firebase realtime database. 

Tahapannya yaitu setelah user selesai melakukan transaksi, user 

dapat memberikan komentar dan rating terhadap lawan 

barternya. Setelah selesai, aplikasi akan melakukan pengecekan 

pada review yang dibuat. Jika sudah sesuai, server akan 

menyimpan data review. Setelah itu user akan kembali ke 

tampilan menu aplikasi. Alur aktivitas dapat dilihat pada 

Gambar 3.13. 
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Gambar 3. 13 Activity Diagram Memberikan Review 

- Activity diagram edit profile 

Aktivitas untuk mengedit profile pengguna akan 

melibatkan 4 peran yaitu user, aplikasi, Firebase Storage dan 

Firebase realtime database. Pertama - tama user mengisi form 

mengenai profile yang ingin dirubah. Setelah selesai, aplikasi 

akan melakukan validasi pada form apakah form yang diisi 

sudah sesuai atau belum. Setelah sesuai, data profile terbaru 

akan diperbaharui dan disimpan oleh server di Firebase database. 

Sedangkan untuk lampiran foto, akan disimpan di Firebase 

Storage. Setelah tersimpan, aplikasi akan menampilkan 

pemberitahuan bahwa data profile telah selesai di perbaharui. 

Alur aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.14. 
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Gambar 3. 14 Activity Diagram Edit Profile 

- Activity diagram Admin Tambah Barang 

Aktivitas admin untuk menambah barang melibatkan 4 

peran yaitu admin, aplikasi, Firebase realtime database, dan 

Firebase Storage. Sebelum menambahkan barang, admin 

diminta untuk memasukan informasi barang yang ingin 

ditambahkan pada form tambah barang. Setelah informasi 

barang telah dimasukan semua, informasi barang disimpan 

kedalam server database dan untuk foto barang disimpan ke 

Storage. Setelah selesai, aplikasi akan menampilkan kembali 

detail barang dan dapat dilihat kembali oleh admin. Alur 

aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.15. 

 

 

- Activity diagram Admin Edit Barang 

Aktivitas admin untuk mengubah informasi barang 

melibatkan 4 peran yaitu admin, aplikasi, Firebase realtime 

database, dan Firebase Storage. Setelah admin mengubah 
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informasi barang, informasi terbaru dikirimkan dari aplikasi dan 

disimpan oleh server & storage. Setelah selesai, aplikasi akan 

menampilkan kembali detail barang untuk dilihat kembali oleh 

admin. Alur aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.16. 

 

Gambar 3. 15 Activity diagram Admin Tambah Barang 

 

 

Gambar 3. 16 Activity diagram Admin Edit Barang 
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- Activity diagram Admin Hapus Barang 

Aktivitas admin untuk menghapus barang akan 

melibatkan 4 peran yaitu admin, aplikasi, Firebase realtime 

database, dan Firebase Storage. Pada aktivitas ini admin dapat 

memilih dan menghapus barang kemudian data barang akan 

dihapus dari database dan storage. Setelah selesai, aplikasi akan 

menampilkan status sukses dan menampilkan halaman daftar 

barang. Alur aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.17. 

 

 

Gambar 3. 17 Activity diagram Admin Hapus Barang 

 
- Activity diagram Admin Tambah User 

Aktivitas admin untuk menambah user melibatkan 4 

peran yaitu admin, aplikasi, Firebase Authentication, Firebase 

realtime database. Saat admin selesai memasukan informasi 

user yang ingin di daftar, firebase authentication akan membuat 
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key unik yang hanya dimiliki oleh satu user. Kemudian 

informasi user dan key unik akan disimpan ke database. Setelah 

selesai menyimpan data, aplikasi akan menampilkan status 

sukses dan menampilkan daftar user. Alur aktivitas dapat dilihat 

pada Gambar 3.18. 

 

 

Gambar 3. 18 Activity diagram Admin Tambah User 

 
- Activity diagram Admin Edit User 

Aktivitas admin untuk mengubah informasi barang 

melibatkan 3 peran yaitu admin, aplikasi dan Firebase realtime 

database. Admin dapat mengubah informasi pengguna 

kemudian perubahan informasi disimpan ke dalam database. 

Setelah selesai, aplikasi akan menampilkan halaman detail user. 

Alur aktivitas dapat dilihat pada Gambar 3.19. 
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Gambar 3. 19 Activity diagram Admin Edit User 

3.2.4 Desain UI 

Desain UI adalah desain User Interface atau juga merupakan 

desain tampilan pada aplikasi. Dengan desain UI ini, pengguna dapat 

menerima data yang dikirimkan oleh server. Desain UI akan dibuat dalam 

bentuk prototype low fidelity dan dapat dilihat sebagai berikut: 

 

3.2.4.1  Halaman Splash 

Merupakan tampilan awal pada aplikasi saat pertama 

diluncurkan. Pada halaman ini akan ditampilkan logo dari aplikasi. 

Selain itu aplikasi akan melakukan pengecekan apakah pengguna 

sudah pernah masuk pada aplikasi atau belum. Desain dapat dilihat 

pada Gambar 3.20. 



 

43 
 

 

Gambar 3. 20 Halaman Splash 

 

3.2.4.2  Halaman Login dan Register 

Setelah halaman splash, pengguna akan dialihkan pada 

tampilan login. Pada tampilan login, apabila user sudah pernah 

mendaftar pada aplikasi akan dapat masuk kembali ke aplikasi 

dengan memasukan email dan password yang telah dibuat. Apabila 

belum pernah mendaftar, user dapat mendaftarkan akun baru pada 

tampilan register. Pada tampilan register ini, user diminta untuk 

mengisi nama, kota tempat tinggal saat ini dan nomor telepon yang 

digunakan sebagai informasi pribadi yang akan disimpan pada akun 

pribadi anda. User juga diminta untuk mengisi email dan password 

yang nantinya dapat digunakan untuk masuk kembali pada aplikasi. 

Desain dapat dilihat pada Gambar 3.21. 
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     (a)        (b) 

Gambar 3. 21 (a) Halaman Login dan (b) Halaman Register 

 

3.2.4.3  Halaman Dashboard 

Setelah user berhasil login pada aplikasi, aplikasi akan 

menampilkan halaman dashboard dimana pada tampilan tersebut 

terdapat list dan preview barang yang bisa di barter, tombol search, 

dan tombol menu. Pada tombol menu user dapat mengakses halaman 

lain seperti halaman profile, transaksi, inbox dan halaman informasi 

barang milik user. Desain dapat dilihat pada Gambar 3.22. 
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Gambar 3. 22 Halaman Dashboard 

3.2.4.4  Halaman Detail Barang 

Pada halaman ini, berisikan detail informasi suatu barang 

yang telah didaftarkan pada aplikasi. Detail informasi barang yang 

ditampilkan pada pengguna antara lain adalah foto barang, nama 

barang, kategori barang, tahun barang dibeli, nilai barang, kondisi 

barang, barang yang diinginkan pemilik dan deskripsi tambahan 

barang. Selain itu terdapat informasi dari pemilik barang seperti 

nama dan lokasi pemilik. Pada bagian bawah tampilan pengguna 

dapat menekan tombol permintaan untuk melakukan barter. Selain 

itu terdapat juga tombol tambahan yaitu report barang yang 

berfungsi untuk melaporkan barang apabila ada ketidaklayakan pada 

barang. Desain dapat dilihat pada Gambar 3.23. 
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Gambar 3. 23 Halaman Detail Barang 

3.2.4.5  Halaman Tambah Barang 

User dapat memasukan barang yang dimilikinya kedalam 

aplikasi melalui halaman tambahkan barang. Pada halaman ini, 

pengguna akan diminta untuk mengisi informasi barang terkait 

nama barang, foto barang, nilai barang, deskripsi, kategori, dan 

tahun beli. Desain dapat dilihat pada Gambar 3.24. 

 

3.2.4.6  Halaman Mengirim Tawaran Barter 

Setelah user menekan tombol tawarkan barter pada halaman 

detail barang, aplikasi akan menampilkan list barang yang user 

miliki. User dapat memilih salah satu barang yang dimilikinya untuk 

ditawarkan kepada pemilik barang untuk bertukar. Desain dapat 

dilihat pada Gambar 3.25. 
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Gambar 3. 24 Halaman Tambah Barang 

 

Gambar 3. 25 Halaman Tawaran Barter 
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3.2.4.7  Halaman Melihat Tawaran Barter 

Setelah tawaran yang dikirim oleh user selaku “peminat 

barang” diterima oleh pemilik barang, pemilik dapat melihat 

informasi barang yang ditawarkan untuk bertukar. Selain itu pada 

halaman ini pemilik dapat memutuskan untuk menerima atau 

menolak tawaran dengan menekan tombol setuju atau tolak. Apabila 

memilih setuju, pengguna selaku “pemilik barang” akan berpindah 

halaman ke halaman baru untuk memilih metode transaksi barter. 

Desain dapat dilihat pada Gambar 3.26. 

 

Gambar 3. 26 Halaman Melihat Tawaran Barter 

 
3.2.4.8  Halaman Memilih Metode Barter 

Setelah tawaran yang dikirim oleh user diterima oleh pemilik 

barang, pemilik dapat memilih metode transaksi yang ingin 

digunakan. Pada bagian ini, terdapat metode transaksi bertemu 
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secara langsung atau menggunakan perantara. Apabila 

menggunakan metode transaksi bertemu langsung, user akan 

diminta memasukan lokasi dan waktu pertemuan untuk bertukar 

barang. Sedangkan jika menggunakan metode perantara, user akan 

diminta memasukan nominal uang jaminan yang akan ditransfer 

kepada pengurus aplikasi yang berperan sebagai perantara. Desain 

dapat dilihat pada Gambar 3.27. 

 
(a)        (b) 

Gambar 3. 27 (a) Metode Bertemu Langsung (b) Metode Perantara 

3.2.4.9  Halaman Detail Transaksi 

Setelah selesai memilih metode transaksi yang digunakan, 

pengguna dapat melihat detail transaksi yang telah dibuat dengan 

lawan barter. Pada halaman detail transaksi ini, informasi transaksi 

yang diperlihatkan adalah nama barang pemilik, nama lengkap 
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pemilik, foto barang, nama lengkap peminat, nama barang peminat, 

foto barang peminat, metode transaksi serta tempat/waktu janjian 

untuk bertemu. Selain itu, pada halaman ini juga terdapat status 

transaksi. Desain dapat dilihat pada Gambar 3.28. 

 

Gambar 3. 28 Halaman Detail Transaksi 

 

3.2.4.10  Halaman Review 

Setelah user menyelesaikan kegiatan bertransaksi, user dapat 

menekan tombol beri review pada halaman detail transaksi. Setelah 

menekan tombol tersebut, aplikasi akan memunculkan form 

ulasan/review yang dapat pengguna isi untuk menuliskan komentar 

dan jumlah rating pada lawan barter. Desain dapat dilihat pada 

Gambar 3.29. 
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Gambar 3. 29 Halaman Review 

3.2.4.12  Halaman Cari Barang 

Pada halaman ini, pengguna dapat mencari barang yang 

diinginkan dengan memasukan kata kunci nama barang, memilih 

kategori barang atau dengan memasukan harga barang. Setelah 

pengguna melakukan pencarian, hasil pencarian akan langsung 

ditampilkan di halaman ini. Desain dapat dilihat pada Gambar 3.30. 

 
Gambar 3. 30 Halaman Cari Barang 
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3.3  Nilai Entrepreneurship 

Selain memikirkan sistem pada aplikasi, perlu pula memikirkan nilai - nilai 

entrepreneur dan model bisnis sebagai penopang agar aplikasi dapat terus 

berkembang dan diterima oleh masyarakat. 

3.3.1    Business Model Canvas (BMC) 

Business Model Canvas digunakan untuk menjelaskan model bisnis 

yang ada pada aplikasi ini. BMC ini terdiri dari banyak bagian yaitu value 

propositions, key activities, key resource, key partners, channels, customer 

segments, customer relationships, cost stucture, revenue streams. Model 

dapat dilihat pada Gambar 3.31. 

 

Gambar 3. 31 Business Model Canvas 
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3.3.1.1 Value Propositions 

Pada bisnis ini, terdapat beberapa nilai yang menjadi poin 

unggul yang ingin ditawarkan aplikasi ini. Dengan aplikasi ini, 

pengguna dapat mencari barang yang ingin ditukar dengan mudah. 

Aplikasi ini juga hadir sebagai wadah bagi mereka yang ingin 

melakukan kegiatan tukar menukar barang. Selain itu bertransaksi 

dapat lebih mudah dan aman dengan menggunakan aplikasi ini. 

3.3.1.2. Key activities 

Kegiatan utama yang dilakukan adalah menumbuhkan 

kesadaran masyarakat untuk ikut melakukan kegiatan barter. Selain 

itu fokus utama dari bisnis ini adalah melakukan marketing agar 

bisnis dapat semakin dikenal, terus mengembangkan aplikasi agar 

menjadi lebih baik dan semakin dapat diterima masyarakat sehingga 

bisnis ini dapat menjadi perantara dalam kegiatan bertransaksi barter. 

3.3.1.3. Key Resource 

Pada bisnis ini, dibutuhkan tenaga kerja pada bagian 

developer agar aplikasi dapat terus dikembangkan dan 

membutuhkan designer agar aplikasi dapat semakin menarik dan 

dapat diterima masyarakat. Selain itu diperlukan juga customer 

support dan admin yang dapat terus melayani pengguna. Selain itu 

bisnis ini juga memerlukan akun bank atas nama perusahaan yang 

digunakan untuk melakukan pembayaran yang diperlukan. 
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3.3.1.4. Key Partners 

Partner pada bisnis ini adalah komunitas kegiatan transaksi 

barter di Indonesia. Hal ini diperlukan untuk dapat mengajak para 

member komunitas untuk menggunakan aplikasi ini dan dapat 

menjadikan aplikasi sebagai media dalam kegiatan tukar menukar 

barang. 

3.3.1.5. Channels 

Pada bagian ini, diperlukannya media seperti Google Play 

untuk menyebarluaskan aplikasi agar pengguna dapat langsung 

memasang aplikasi pada smartphone mereka. Selain itu 

diperlukannya penggunaan media sosial agar aplikasi dapat lebih 

dikenal dan dapat menjangkau lebih banyak pengguna. 

3.3.1.6. Customer Segments 

Target pengguna pada aplikasi ini adalah pengguna yang 

ingin memanfaatkan barang tidak terpakai miliknya. Selain itu 

adalah masyarakat Indonesia yang ingin memiliki suatu barang 

tanpa harus membeli menggunakan uang.  

3.3.1.7. Customer Relationships 

Untuk membangun dan menjaga hubungan dengan para 

pengguna, bisnis ini menyediakan customer support untuk 

menerima keluhan, masukan, dan pertanyaan yang ditanyakan oleh 

para pengguna. 
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3.3.1.8. Cost Structure 

Pada bagian ini, terdapat beberapa pengeluaran yang harus 

dibayarkan selama bisnis berlangsung. Pengeluaran - pengeluaran 

ini akan dibagi menjadi 2 bagian yaitu Fixed cost dan Variable cost. 

Pada bagian Fixed cost meliputi pengeluaran untuk membayar gaji 

karyawan dan layanan internet. Sedangkan bagian variable cost 

meliputi biaya server yang digunakan, biaya untuk melakukan 

marketing, dan biaya administrasi dari layanan bank. 

3.3.1.9. Revenue Streams 

Untuk bisnis ini dapat terus bertahan dan dapat terus 

dikembangkan, diperlukannya pendapatan. Model pendapatan yang 

dapat diambil dari aplikasi ini yaitu freemium, dimana pengguna 

dapat menggunakan aplikasi secara gratis tetapi jika ingin 

mendapatkan fitur lebih perlu membayar sejumlah biaya. Selain itu 

bisnis ini juga akan menarik biaya charge dari setiap transaksi yang 

berhubungan dengan rekening bank milik perusahaan. 

 

3.3.2    Opportunity Creation 

Di Indonesia terdapat berbagai macam komunitas barter dengan 

jumlah pengikut ratusan hingga puluhan ribu. Dan untuk saat ini belum ada 

aplikasi dan media lain yang dapat membantu pengguna melakukan 

kegiatan barter sampai ke bagian transaksi secara aman. Dengan besarnya 

target pasar dan peluang yang ada, perlu dibuatnya aplikasi sebagai wadah 
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yang dapat menampung dan membantu pengguna melakukan kegiatan tukar 

menukar secara mudah dan aman. 

 

3.3.3    Market Sensitivity 

Bagi sebagian masyarakat yang memiliki keinginan untuk 

memperoleh barang keinginan tanpa menggunakan uang, dapat 

menggunakan kegiatan barter untuk memenuhi keinginannya. Hal ini 

dikarenakan bisa mendapatkan barang keinginan dengan memanfaatkan 

barang miliknya yang sudah jarang digunakan atau bosan digunakan untuk 

ditukar dengan barang lainnya yang pengguna minati. Aplikasi ini hadir 

sebagai wadah bagi mereka yang ingin mencari barang keinginannya 

dengan menukarkan barang kepunyaan pengguna. Aplikasi ini hadir pada 

smartphone agar lebih praktis dan mudah untuk digunakan pengguna. 

 

3.3.4    Creative and Innovation 

Diperlukan inovasi agar aplikasi dapat diterima oleh masyarakat 

luas. Karena itu aplikasi ini menonjolkan sebuah inovasi dengan mengubah 

kegiatan barter yang dulunya harus bertemu langsung menjadi dapat 

dilakukan dari jarak jauh. Aplikasi hadir sebagai media perantara agar 

pengguna dapat melakukan kegiatan barter jarak jauh dengan rasa aman dan 

terhindar dari unsur penipuan.  


