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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

E-commerce adalah pelaksanaan transaksi bisnis dengan menggunakan 

Internet dan Web (Laudon dan Laudon 2014). Statistika menunjukkan bahwa total 

penjualan melalui e-commerce mencapai USD 2,3 triliun pada tahun 2017, dan 

diprediksi akan terus naik sampai empat tahun ke depan (Statista 2018). Melihat 

data seperti ini, dapat ditarik kenyataan bahwa dunia e-commerce masih tenar dan 

masih berkembang dengan pesat sampai sekarang. Salah satu sebab yang 

mengakibatkan popularitasnya adalah berbagai kemudahan yang diberikannya bagi 

para bisnis: mereka dengan lebih mudah dapat memperluas jangkauan pasar 

mereka, ditambah lagi dengan “kedekatan” yang diizinkan dibangun dengan 

banyak pelanggan. Salah satu jenis dari bentuk e-commerce adalah e-marketplace 

atau pasar online. 

Pasar online bukanlah lagi suatu istilah yang asing bagi masyarakat 

pengguna internet. Pasar online didefinisikan sebagai platform daring yang 

mempertemukan pembeli dan penjual, selayaknya sebuah pasar dalam konteks 

ekonomi (Choi dan Mela 2016). Tentunya, jumlah konsumen pasar online terus 

bertambah, yang membuat para pedagang bersaing untuk memperluas pasaran 

mereka. Pada tahun 2019, sudah lebih dari dua juta pedagang bergabung dengan 

Amazon (Marketplace Pulse 2019). Karena mereka terus ingin meningkatkan 

jangkauan pasar, ada kecenderungan untuk membuka toko online pada pasar online 
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yang berbeda-beda. Kecenderungan ini memunculkan masalah bagi para pedagang, 

di mana mereka mengalami kesulitan dalam mengatur jumlah stok barang pada 

platform pasar online yang berbeda-beda. Melakukan pekerjaan ini secara manual 

melelahkan bagi pedagang dan sangat rentan terhadap kelalaian—kasus 

terburuknya adalah kehilangannya calon pelanggan. 

Ada tiga kemungkinan solusi mungkin dapat diberikan. Solusi pertama 

adalah membuat suatu sistem database sentral untuk mengintegrasikan pengelolaan 

jumlah stok. Akan tetapi, solusi ini seharusnya kurang tepat karena baik pedagang 

dan pasar harus sepenuhnya percaya pada sebuah sistem pihak ketiga. Selain itu, 

menggunakan satu sistem sentral di luar kendali dapat menimbulkan sebuah single 

point of failure (Hyperledger White Paper Working Group 2018). Solusi 

selanjutnya adalah membuat database terdistribusi. Sistem seperti ini sulit untuk 

dibuat benar, dan menghadapi masalah terkait dengan konsistensi, mekanisme 

untuk kegagalan, dan kepercayaan (Coral Health 2018). Blockchain dapat menjadi 

jawaban tepat untuk kekurangan pada solusi-solusi tersebut. 

Blockchain merupakan sebuah rantai signed electronic ledger terdistribusi, 

di mana dapat dipastikan bahwa tidak ada dokumen dalam rantai tersebut yang 

diubah (Yaga et al. 2018). Sifatnya yang terdesentralisasi membuat jenis sistem ini 

menjadi kandidat solusi untuk masalah yang diberikan. Namun, sebuah sistem yang 

sepenuhnya terdesentralisasi dan publik bukanlah sesuatu yang diinginkan—suatu 

cara untuk melakukan pengawasan masih dibutuhkan. Di sinilah jenis blockchain 

konsorsium—jenis blockchain di mana proses konsensus dilakukan oleh 
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sekumpulan node yang ditentukan (Buterin 2015)—diharapkan dapat menjadi 

jawaban, yang memungkinkan sebuah sistem yang terdesentralisasi secara parsial.  

Pembuatan dari sebuah sistem blockchain konsorsium bukanlah sebuah hal 

yang mudah. Hyperledger adalah teknologi blockchain yang mendukung 

pembuatan blockchain konsorsium, sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi 

(Androulaki et al. 2018). Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penerapan 

blockchain konsorsium berbasis Hyperledger untuk pengelolaan jumlah stok 

barang dagangan pada pasar online yang berbeda-beda. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana merancang sebuah sistem blockchain konsorsium berbasis 

Hyperledger ke dalam pengelolaan stok barang dagang pada beberapa pasar 

online? 

2) Bagaimana mengimplementasikan sebuah sistem blockchain konsorsium 

berbasis Hyperledger untuk pengelolaan stok barang dagang pada beberapa 

pasar online? 

3) Apakah hasil implementasi blockchain konsorsium berbasis Hyperledger 

yang dibuat dapat berhasil melewati pengujian? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pelaksanaan penelitian ini jelas dan terarah, adapun penelitian ini 

memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

1) Blockchain akan diimplementasi menggunakan Hyperledger. 
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2) Setiap node pada blockchain ini akan direpresentasikan dengan sebuah 

kontainer Docker. 

3) Jaringan pada blockchain ini akan menggunakan Docker Compose. 

4) Masing-masing node pada blockchain ini akan menggunakan database 

untuk menyimpan data. 

5) Penerapan baru hanya akan disimulasikan untuk jumlah node dan transaksi 

yang sedikit. 

6) Pengujian yang akan dilakukan menggunakan white box, grey box, dan 

black box testing. 

7) Penerapan ini dibatasi pada pelacakan jumlah stok barang yang didasarkan 

pada transaksi pembelian dan stok ulang barang, termasuk membuat, 

memodifikasi, dan menghapus barang.  

8) Penerapan ini tidak akan langsung digunakan kepada pasar online di dunia 

nyata. 

9) Penerapan ini belum tentu sepenuhnya mencerminkan pengelolaan stok 

pada pasar online di dunia nyata. 

10) Implementasi sistem akan diterapkan pada 3 (tiga) pasar online.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah prototipe sistem 

blockchain konsorsium berbasis Hyperledger yang dapat digunakan untuk 

mengelola stok barang dagangan pada pasar online. Prototipe yang dibutuhkan 

termasuk rancangan sistem yang dimaksud beserta dengan implementasi yang 
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dapat dijalankan. Kemudian, implementasi yang telah dibuat akan diuji dengan 

rancangan pengujian yang sesuai. 

1.5 Metodologi 

Dalam melakukan penelitian penerapan ini, ada beberapa tahap metode 

penelitian yang harus dilalui, yaitu: 

1) Melakukan studi pustaka mengenai penerapan blockchain konsorsium 

berbasis Hyperledger. 

2) Melakukan perancangan sistem blockchain yang dimaksud beserta dengan 

pengujiannya. 

3) Mengimplementasikan sistem blockchain yang dimaksud. 

4) Melakukan pengujian sistem. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian yang berjudul “PROTOTIPE SISTEM 

BLOCKCHAIN KONSORSIUM BERBASIS 

HYPERLEDGER UNTUK MANAJEMEN STOK BARANG 

PADA PASAR ONLINE”. Selanjutnya, dibahas rumusan dan 

batasan masalah, beserta penjelasan tujuan penelitian dan 
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metodologi yang akan digunakan pada penelitian ini. Bab ini 

diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang 

digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam merancang dan mengembangkan tugas akhir yang meliputi 

e-commerce, pasar online, manajemen inventori, blockchain, 

blockchain konsorsium, Hyperledger, virtualization dan 

containerization, serta white box, grey box, dan black box testing. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Bab ini memperdalam analisis dari skenario bisnis yang dibuat, 

beserta dengan penjelasan tahapan dalam proses implementasi dan 

rancangan pengujian. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab keempat berisikan tahap implementasi yang telah dilewati 

untuk memenuhi perancangan yang telah dibuat. Setelah itu, 

dijelaskan mengenai hasil dari pengujian yang didefinisikan pada 

bab sebelumnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang membahas kesimpulan yang 

diperoleh dan juga saran-saran yang dapat digunakan untuk 

pengembangan selanjutnya.  

  


