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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Pasar Welahan Kabupaten Jepara 

Pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan 

pembeli dengan jumlah penjualan lebih dari satu. Ada banyak sebutan mengenai 

pasar, ada yang disebut dengan pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, 

mall dan lain lain.  

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 

pemerintahan, baik itu pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan 

badan usaha milik daerah termasuk yang bekerja sama dengan tempat usaha 

berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, 

menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil modal 

kecil dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar menawar. 

Pasar welahan merupakan salah satu pasar di kabupaten jepara dimana di 

pasar ini sering terjadi transaksi jual beli dengan jumlah yang sangat banyak setiap 

hari. Di pasar welahan sendiri sering didatangi pembeli dari luar welahan yang 

sengaja pergi ke pasar welahan untuk membeli barbagai macam kebutuhan pokok 

untuk dijual kembali, karena di pasar welahan harga yang di tawarkan lebih murah 

ketimbang pasar yang lain, dan pasar ini menjadi tolak ukur harga bagi pembeli 

untuk membeli kebutuhan pokok dengan jumlah yang lebih besar. 

Pasar Welahan berada di Jl. Raya Welahan -  Gotri Welahan Jepara 

tepatnya bersebelahan dengan perbatasan antara kota Jepara dan kota Demak. 

Didalam pasar welahan ada berbagai macam penjual mulai dari penjual makanan, 

kebutuhan pokok sehari – hari, baju, tas, kebutuhan listrik maupun onderdir 

sepeda motor dan mesin diesel, hampir 80 % yang di jual di pasar welahan ini 

adalah bahan kebutuhan pokok sehari – hari karena mayoritas penduduk welahan 

adalah petani sehingga banyak yang menjual hasil panennya langsung ke pasar 

welahan tersebut, dan dikarenakan pasar welahan ini berada di perbatasan antara 

kota jepara dan kota demak yang juga mayoritas penduduknya petani sehingga 

membuat beberapa masyarakat kota demak ikut serta berjualan hasil panennya 
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tadi ke pasar welahan, dan pasar welahan ini yang berada di perbatasan 

sehingga dapat menjadi tujuan para pembeli dari luar kota yang sedang liburan ke 

jepara atau sedang ada keperluan di kota jepara. 

4.2 Perancangan Aplikasi 

 

Perancangan Sistem E-Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Di Pasar 

Welahan Kabupaten Jepara ini menggunakan metode waterfall dengan tahapan 

yaitu Communication, Planning, Modelling, Construction dan Deployment. 

Untuk pengembangan ini dapat dilihat sebagai berikut : 

4.2.1.1  Objek Penelitian 

 

Objek penelitian merupakan tempat yang dijadikan peneliti untuk meneliti 

sebuah masalah. Objrk yang diteliti oleh peneliti adalah Pasar Welahan Kabupaten 

Jepara yang beralamat di Jl. Raya Welahan -  Gotri Welahan Jepara 

4.2.1.2  Analisis Kebutuhan Masalah 

 

1. Analisi Sistem yang Berjalan 

Pasar welahan merupakan salah satu pasar di kabupaten jepara 

dimana di pasar ini sering terjadi transaksi jual beli dengan jumlah yang 

sangat banyak setiap hari. Di pasar welahan sendiri sering didatangi 

pembeli dari luar daerah yang sengaja pergi ke pasar welahan untuk 

membeli barbagai macam kebutuhan pokok untuk dijual kembali, karena 

di pasar welahan harga yang di tawarkan lebih murah ketimbang pasar 

yang lain, dan pasar ini menjadi tolak ukur harga bagi pembeli untuk 

membeli kebutuhan pokok dengan jumlah yang lebih besar. 

Persebaran informasi mengenai harga kebutuhan pokok di pasar 

sendiri masih sangat manual yaitu dengan perantara dari orang ke orang 

tidak bias langsung menyebar secara keseluruhan dan tepat waktu. Dan 

kalau lewat media informasi seperti koran, televisi, dan lain lain hanya 

menampilkan informasi yang kurang akurat dan membuat masyarakat 
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kebingungan mengenai naiknya harga berapa rupiah dan berapa persen 

dari berbagai macam kebutuhan pokok tersebut. 

 

2. Kelemahan Sistem Yang Berjalan 

Berdasarkan Analisa sistem yang berjalan diatas, didapatkan 

kelemahan sistem yang berjalan yaitu sebagai berikut : Penerimaan 

informasi mengenai harga kebutuhan pokok di Pasar masih kurang efisien 

khususnya untuk masyarakat di kabupaten jepara, Informasi yang didapat, 

kurang akurat sehingga membuat masyarakat bingung dan pada saat harga 

naik maupun turun dapat membuat perbedaan harga yang signifikan 

antara penjual satu dengan penjual yang lainnya 

 

3. Solusi Pemecahan Masalah 

Adapun solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan 

diatas adala dengan membuat suatu Sistem E-Monitoring Harga 

kebutuhan Pokok berbasis Web yang dapat memudahkan dinas 

perdagangan dan perindustrian dalam menyebarkan informasi mengenai 

harga kebutuhan pokok di pasar kepada masyarakat kabupaten jepara. 

 

4.2.1.3  Analisa Data 

 

Setelah melakukan observasi dan pengamatan di pasar welahan 

maupun Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jepara 

kemudian peneliti melakukan Analisa untuk kebutuhan Sistem yang nanti 

akan dibuat, mulai dari fitur tambah pasar yang jika nanti Dinas 

Perdagangan Ingin Menambah jumlah pasar yang ingin di masukkan 

kedalam sistem tersebut, fitur tambah data untuk menambah data 

mengenai harga kebutuhan pokok itu sendiri dan menu berita untuk 

menyampaikan sebuah informasi mengenai naik turunnya harga 

kebutuhan pokok didaerah lain. Setelah data tersebut terkumpul kemudian 

data itu diolah menggunakan Bahasa pemrogaman dan selanjutnya 
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ditampilkan kedalam sistem dan dimasukkan kedalam database sistem dan 

kemudian disebar luaskan kepada msyarakat kabupaten jepara. 

 

4.2.1.4  Analisis Kebutuhan Alat 

 

Analisis kebutuhan alat disini berupa kebutuhan yang diperlukan 

peneliti untuk merancang sistem ini, peneliti menggunakan perangkat 

lunak dan perangkat keras diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Perangkat Keras 

c) Laptop Dengan Spesifikasi 

- Processor  : Intel ( R ) Pentium ( R ) CPU 

2020M @ 2.40 GHz 

- Memory  : 2.00 GB RAM 

- Hard Disk  : 500 GB 

2. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan untuk merancang 

sistem e-monitoring harga kebutuhan pokok di pasar welahan 

kabupaten jepara adalah sebagai berikut : 

a) Operating system Windows 10 Pro, 64bit 

b) Enterprise Arcitect Untuk membuat diagram UML 

c) Sublime Text 3.0 

d) Xampp 

e) Mozila Fire Fox 

4.3 Desain Sistem 

 

Peneliti disini merancang sistem menggunakan diagram UML ( Unifed 

Diagram Language ), perancangan berorientasi objek menggunakan diagram 

seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Squance Diagram dan Perancangan 

Antarmuka / Interface. 
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4.3.1  Perancangan Berorientasi Objek 

4.3.1.1 Perancang UML 

1. Use Case Diagram 

Use Case Diagram digunakan untuk memberikan 

penjelasan tentang proses instruksi antara actor dengan fungsi 

yang akan digunakann dalam Bahasa sistem. Pada sistem ini 

terdapat 2 aktor yang saling berinteraksi dengan sistem, yaitu 

admin dari sistem tersebut dan user. Use Case tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut 

 

Gambar 4.1 Use Case Sistem E-monitoring Harga 

Kebutuhan Pokok Di Pasar Welahan 

 

 

Table 4.1 Deskripsi Use Case 

No Aktor Proses Use 

Case 

Keterangan 

1 Admin Login 

Admin melakukan Login 

dengan menginput username 

dan password pada web 

2 Admin 

Menambah 

Kategori 

Pasar 

Admin dapat menginput 

mengupdate dan menghapus 

kategori pasar 
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2. Activity Diagram 

 

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan 

aliran kerja atau aktivitas didalam sebuah sistem. Berikut 

merupakan activity diagram dari sistem e-monitoring kebutuhan 

pokok di pasar welahan kabupaten jepara : 

 

a. Activity Diagram Login 

 

Activity Diagram Login berfungsi sebagai 

keamanan sistem. Sehingga untuk dapat masuk kedalam 

sebuah sistem harus mengisi username dan password 

terlebih dahulu untuk bias login. Ketika login sistem akan 

melakukan validasi data berupa username dan password 

3 Admin 

Insert Update 

Delete haga 

sembako 

dipasar 

Admin dapat menginput 

mengupdate dan menghapus 

daftar harga sembako 

4 Admin 
Tambah 

Berita 

Admin dapat menambahkan 

berita mengenai naik 

turunnya harga sembako di 

pasar 

5 Admin  
Cetak 

Laporan 

Admin dapat mencetak dan 

melihat laporan harian 

maupun bulanan 

6 Admin Log out 
Admin dapat log out pada 

halaman dashboard 

7 Admin  Lihat web 
Admin dapat melihat web 

yang telah di update datanya 

8 User Lihat Web 
User hanya bias melihat web 

melalui browser 
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apakah yang dimasukkan bener atau salah, jika benar maka 

sistem akan menampilkan halaman utama dari sistem 

tersebut. 

 

Gambar 4.2 Activity Diagram Login Admin 
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b. Activity Diagram Kategori Pasar 

Activity Diagaram Kategori pasar ini menjelaskan alur 

dalam menambah jumlah pasar yang berada di kabupaten 

jepara. 

Gambar 4.3 Activity Diagram Kategori Pasar 
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c. Activity Diagaram Sembako 

Activity Diagram Sembako ini berisikan alur dalam 

menampilkan data naik turunnya harga sembako yang ada di 

pasar. 

 

Gambar 4.4 Activity Diagaram Sembako 
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d. Actifity Diagram Berita 

  Activity Diagram Berita memuat alur sebuah berita yang 

nantinya akan di tampilkan kedalam sebuah website yang 

memuat informasi mengenai harga kebutuhan pokok di pasar. 

 

Gambar 4.5 Actifity Diagram Berita 
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e. Activity Diagram Cetak Laporan 

Activity Diagram Berita ini memuat alur cetak laporan 

yang jika laporan di cetak akan berformat nama_laporan.xlsx 

atau berupa excel. Dan laporan ini bias dicetak pertanggal atau 

perbulan tergantung keperluan. 

 

Gambar 4.6 Activity Diagram Cetak Laporan 
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f. Activity Diagram Log Out 

Activity Diagram Log out ini memuat alur untuk 

melakukan Log out 

 

Gambar 4.7 Activity Diagram Log out 
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g. Activity Diagram User 

Activity Diagram Ini memuat alur yang hanya bias 

dilakukan oleh user. 

 

Gambar 4.8 ActivityDiagram User 

3. Sequence Diagram 

Sequence Diagram merupakan diagram penggambaran rangkaian 

langkah – langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah elemen 

untuk menghasilkan keluaran tertentu. Sequence Diagram disusun 

berdasarkan urutan waktu. Berikut ini adalah sequence admin dari sistem 

e-monitoring harga kebutuhan pokok di pasar welahan kabupaten jepara. 
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a. Sequance Diagram Login 

Sequence diagram ini menggambarkan proses login yang 

dilakukan admin. Admin memasukkan username dan password yang 

telah ditentukan. Jika username dan password benar maka admin 

akan memasuki halaman dashboard dari sistem tersebut, jika salah 

maka admin akan disuruh memasukkan username dan password 

sekali lagi. 

 

Gambar 4.9 Sequence diagram Login 
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b. Sequence Diagram Kategori Pasar 

Sequence Diagram Kategori Pasar ini memuat alur tambah 

Kategori padar dan hapus kategori pasar yang dapat dilakukan olehg 

admin. 

 

Gambar 4.10 Sequence Diagram Kategori Pasar 
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c. Sequence Diagram Sembako 

Sequence Diagram Sembako ini memuat alur memasukkan harga 

pada sembako dan menghapus kategori sembako yang dapat dilakukan 

oleh admin. 

 

Gambar 4.11 Sequence Diagram Sembako 
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d. Sequence Diagram Berita 

Sequence Diagram Berita ini memual alur pembuatan berita 

mengenai naik turunnya suatu harga kebutuhsan pokok yang nantinya 

akan di tampilkan kedalam website. 

 

Gambar 4.12 Sequence Diagram Berita 
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e. Sequence Diagram Cetak Laporan 

Sequence diagram cetak laporan memuat alur cetak laporan yang nantinya 

akan dicetak oleh admin dan dibuat laporan mingguan atau bulanan. 

 

Gambar 4.13 Sequence Diagram Cetak Laporan 
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f. Sequence Diagram Log out 

Sequence Diagram Log out memuat alur log out yang dilakukan oleh admin 

 

Gambar 4.14 Sequence Diagram Log out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 

g. Sequence Diagram User 

 Sequence Diagram User memuat alur yang dilakukan oleh user untuk 

melihat website. 

 

Gambar 4.15 Sequence Diagram User 

4.4 Implementasi Sistem 

 

Implementasi Sistem adalah tahapan untuk penerapan sistem yang 

dilakukan sesuai dengan rancangan database yang dibuat dan pembuatan 

rancangan sistem tersebut dibuat menggunakan Bahasa pemrogaman php dengan 

menggunakan framework CodeIgniter. Dibawah ini merupakan implementasi dari 

Sistem E-Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Di Pasaw Welahan Kabupaten 

Jepara : 
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1. Halaman Login 

Halaman ini menampilkan Form login untuk masuk 

kedalam sistem dengan memasukkan username dan password 

 

Gambar 4.27 Halaman Login Admin 

2. Dashboard 

Halaman ini merupakan tampilan setelah admin berhasil login 

 

Gambar 4.28 Halaman Dashboard 
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3. Kategori Pasar 

Halaman ini berisikan beberapa nama pasar yang ada di 

Kabupaten Jepara dan juga berisikan form untuk menambahkan pasar 

 

Gambar 4.29 Halaman Kategori Pasar 

4. Sembako  

Halaman ini berisikan form untuk menambah harga dari beberapa 

Kebutuhan Pokok 

 

Gambar 4.30 Menu Tambah Sembako 
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5. Berita 

Halaman ini memuat berbagai berita mengenai naik turunnya 

harga kebutuhan pokok 

 

Gambar 4.31 Menu Berita 

6. Info Instansi 

Halaman ini memuat info mengenai instansi tertentu 

 

Gambar 4.32 Menu Info Instansi 
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7. Laporan  

Halaman laporan memuat form laporan yang mana bila di cetak 

akan muncul file dengan ekstensi .xlsx atau excel 

 

Gambar 4.33 Menu Laporan 

8. Tampilan Web User 

Berisikan tampilan mengenai harga kebutuhan pokok yang naik 

dan turun dan memuat beberapa berita mengenai harga kebutuhan 

pokok tersebut 

 

Gambar 4.34 Web Untuk User 
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4.5 Tahapan Pengujian 

Pada tahapan ini dilakukan ujicoba terhadap sistem yang telah dibuat. 

Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat menerima input 

dengan baik atau tidak, serta untuk mengetahui apakah output yang dihasilkan 

sudah valid atau belum. Untuk menguji kesesuaian sistem, peneliti menggunakan 

metode blackbox testing. 

Pengujian blackbox bertujuan untuk mengetahui apakah sistem telah 

menerima input, proses dan output dengan benar 

Tabel 4.1 Tabel hasil Pengujian 

No

o 

Modul Prasyarat Hasil Yang 

diharapkan 

Hasil 

Penguji

an 

1 Login Admin harus 

memasukkan 

username dan 

password dan 

mengklikmtom

bol login 

Berhasil 

masuk 

kedalam menu 

dashboard 

Valid 

2 Kategori 

Pasar 

Admin sudah 

berhasil masuk 

dan masuk ke 

menu tambah 

pasar dan 

mengisi 

beberapa form 

yang tersedia 

Berhasil 

menambahkan 

kategori pasar 

Valid 

3 Sembako Admin masuk 

ke menu 

sembako dan 

memasukkan 

Hasil yang 

diharapkan 

data berhasil 

ditambahkan 

Valid 
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hargaa sembako 

kemudian 

menyimpan dan 

jik admin ingin 

menambah 

daftar sembako 

admin harus 

mengklik 

tombol tambah 

sembao dan 

mengisi 

beberapa form 

kemudian 

menyimpannya 

dan daftar 

sembako 

berhasil di 

tambah dan 

menampilkann

ya di web 

4 Berita Admin masuk 

menu berita 

kemudian 

mengisi 

gambar, judul 

berita dan isi 

berita kemudian 

menyimpannya 

Hasil yang 

diharapkan 

admin berhasil 

menympan 

data berita 

tersebut dan 

menampilkann

ya di web 

Valid 

5 Info Instansi Admin klik 

menu info 

instansi dan 

mengisi 

beberapa form 

mengenai 

instansi tersebut 

dan 

menyimpannya 

Hasil yang 

diharapkan 

info yang 

ditambahkan 

berhasil 

disimpan 

dalam 

database 

Valid 
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6 Laporan Admin masuk 

menu laporan 

dan mengisi 

tanggal yang 

inin di cetak 

laporannya 

kemudian klik 

cetak 

Hasil hyang 

diharapkan 

output dari 

cetak laporan 

berupa .xlx 

atau excel 

Valid 

7 Log Out Admin 

mengklik menu 

log out 

Hasil yang 

diharapkan 

admin keluar 

dari web 

Valid 

8 View Web Klik menu 

view web 

Menampilkan 

website untuk 

user 

Valid 

 

4.6 Evaluasi dan Validasi Hasil 

4.6.1 Evaluasi Sistem Aplikasi 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan metode 

blackbox testing yang menguji fitur – fitur halaman sistem e-monitoring 

haega kebutuhan pokok didapatkan hasil pengujian sistem tersebut yang 

sudah valid dan berjalan sesuai harapan. 

 

4.6.2 Validasi Kelayakan Aplikasi  

 

4.6.2.1 Validasi Ahli 

1. Ahli Media 

Validasi yang dilakukan oleh ahli media adalah untuk 

mengumpulkan saran dan pendapat untuk selanjutnya dilakukan 

revisi terhadap sistem e-monitoring harga kebutuhan pokok di pasar 

welahan kabupaten jepara. 
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Tabel 4.2 Tabel Hasil Pengujian Ahli Media 

No Indikator Nilai 

1 Tampilan sudah sesuai dengan kebutuhan 3 

2 Tata letak icon pada tampilan sudah sesuai 3 

3 Fungsi login berjalan dengan baik 3 

4 Fungsi input data berjalan dengan baik 3 

5 Fungsi lihat jumlah kebutuhan pokok 

berjalan dengan baik 

2 

6 Fungsi edit dan hapus berfungsi dengan baik 3 

7 Fungsi logout berjalan dengan baik 3 

8 Fungsi button berfungsi dengan baik 3 

9 Kecepatan dalam menampilkan data 3 

10 Kecepatan dalam memproses perintah 3 

11 Ketepatan dalam perhitungan data 3 

Jumlah 32 

 

Tabel 4.3 Tabel Presentase Hasil 

No  Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% – 25% Kurang Layak 

 

Tabel 4.4 Tabel Hasil Akhir Ahli Media 

No Ahli Instrumen Skor 

Tertinggi 

(n) 

Skor 

Total 

(f) 

Presentase Kriteria 

1 Ahli  

Media 

11 33 32 96 % Sangat 

Layak 
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2. Ahli Materi 

Pada validasi ahli materi peneliti memberikan 9 point 

penilaian yang berkitan dengan. Dibawah ini adalah hasil dari 

penilaian ahli materi 

Tabel 4.5 Tabel Hasil Pengujian Ahli Media 

No  Indikator Jumlah Butir 

A. Aspek Kemudahan Pengoprasian Plikasi 

1.  Tampilan Sudah Sesuai 

dengan kebutuhan 

3 

2.  Tata letak icon pada tampilan 

sudah sesuai 

3 

B. Aspek Fungsi 

3.  Fungsi login berjalan dengan 

baik 

3 

4. Fungsi input data berjalan 

dengan baik 

3 

5. Fungsi lihat jumlah 

kebutuhan pokok 

berjalan dengan baik 

2 

6. Fungsi edit dan hapus 

berfungsi dengan baik 

3 

7. Fungsi button berjalan 

dengan baik 

3 

8. Fungsi Log out berjalan 

dengan baik 

3 

C. Aspek Bahasa 

9. Bahasa yang digunakan 

mudah dipahami 

3 

 Jumlah 26 

 

 

 



74 
 

 
 

Tabel 4.6 Tabel Presentase Hasil 

 

Tabel 4.7 Tabel Hasil Akhir Ahli Materi 

 

 

 

4.6.2.2 Hasil Angket Responden 

Penilaian Sistem e-monitoring harga kebutuhan pokok dipasar welahan 

kabupaten jepara dilakukan dengan menyebar angket responden yang 

berisi 7 pertanyaan dengan jumlah responden 30 orang, berikut 

rekapitulasi hasil nilai sesuai butir pertanyaan. 

 

Tabel 4.8 Tabel Hasil Angket Responden 

No. Pertanyaan Nilai 

1 . 

A Apakah Sistem E-Monitoring Harga Kebutuhan Pokok 

Di Kabupaten Jepara Khususnya warga Welahan 

mudah untuk dijalankan ? 

132 

2. 

      Apakah anda setuju dengan sistem ini Petugas lebih 

mudah untuk menyebarkan informasi mengenai harga 

kebutuhan pokok ? 

128 

3.  

      Apakah anda setuju dengan adanya sistem ini 

memudahkan peserta dalam menerima informasi 

mengenai harga kebutuhan pokok ? 

129 

No  Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% – 25% Kurang Layak 

No Ahli Instrumen Skor 

Tertinggi 

(n) 

Skor 

Total 

(f) 

Presentase Kriteria 

1 Ahli Materi 9 27 26 96 % Sangat 

Layak 
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4. 
      Apakah anda setuju tata letak tombol Sistem ini 

mudah di pahami? 
134 

5.       Apakah aplikasi ini memiliki tampilan yang menarik? 133 

6. 
      Apakah anda setuju dengan keaktualan informasi yang 

dihasilkan sistem? 
133 

7. 

      Apakah Sistem ini memudahkan masyarakat untuk 

menerima informasi saat ada harga kebutuhan pokok 

yang naik maupun turun ? 

137 

Jumlah 926 

 

Tabel 4.6 Tabel Presentase Hasil 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.7 Tabel Hasil Angket Responden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No  Presentase Kriteria 

1 75% - 100% Sangat Layak 

2 50% - 75% Layak 

3 25% - 50% Cukup Layak 

4 1% – 25% Kurang Layak 

No Ahli Instrumen Skor 

Tertinggi 

(n) 

Skor 

Total 

(f) 

Presentase Kriteria 

1 Angket 

Responden 

7 1050 926 88 % Sangat 

Layak 


