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Abstrak
E-Commerce salah satu contoh dari perkembangan perdagangan yang terjadi di Indonesia.
Kegiatan E-Commerce memiliki arti yang luas dan mencangkup banyak kegiatan bisnis dengan
menggunakan internet, sebagai contoh kegiatan jual-beli produk melalui internet. Akan tetapi karena
banyaknya toko online yang beredar para pembeli menjadi kesulitan untuk mencari informasi produk yang
dicari. Terdapat beberapa website yang sudah ada untuk pencarian informasi produk namun masih belum
sesuai dalam menampilkan produk. Sehingga walaupun sudah tersedia website serupa namun hasil dari
informasi produk yang tampilkan masih belum sesuai dengan keyword yang diinputkan atau keinginan
pembeli. Pada penelitian ini, digunakan teknik scraping dan implementasi arsitektur REST API untuk
melakukan pencarian produk online dari website E-Commerce sesuai dengan yang diinputkan.
Kata kunci : E-Commerce, Scraping, REST
I. PENDAHULUAN
Diketihui bahwa sampai tahun 2016 pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari setengah
jumlah total penduduk [1]. Karena hampir berbagai kegiatan sehari-hari manusia, seperti komunikasi,
pencarian informasi, hingga transaksi perdagangan menggunakan internet [2]. Sistem E-Commerce
merupakan salah satu contoh dari perkembangan bisnis perdagangan di Indonesia. Kegiatan E-Commerce
sendiri memiliki arti yang luas dan mencangkup banyak kegiatan bisnis dengan menggunakan internet.
Contoh E-Commerce yang sudah ada saat ini adalah Shopee. Dalam E-Commerce terdapat berbagai
kategori produk sehingga lebih mudah untuk mendapatkan informasi produk mulai dari spesifikasi produk,
harga produk, hingga transaksi. Akan tetapi karena banyaknya toko online yang beredar para pembeli
menjadi kesulitan untuk mencari informasi produk yang dicari. Secara pembeli harus mengunjungi setiap
website E-Commerce satu per-satu secara manual. Itupun masih tidak menjamin produk yang ditampilkan
sesuai dengan yang dicari [3]. Dengan permasalahan tersebut maka dibutuhkan aplikasi web untuk
memudahkan pembeli dalam melakukan pencarian produk dan menampilkan informasi produk sesuai
dengan keyword yang diinputkan.
Sebelumnya Audrey Setiono, Silvia Rostianingsih, dan Anita Nathania Purbowo tahun 2018 telah
melakukan penelitian untuk membantu pebisnis online melihat produk yang sedang laris dan menentukan
produk yang sedang trend untuk dijual menggunakan Web Scraping. Dan hasil yang didapat berupa website
yang dalam menampilkan data produk terlaris sesuai dengan yang ada di marketplace. Teknik web scraping
atau yang lebih dikenal dengan screen scraping berfokus dalam mengambil informasi dari sebuah website
secara otomatis [4]. Pada beberapa penelitian web scraping digunakan untuk menampilkan data yang
duhasilkan dari hasil pencarian. Dengan implementasi web service, REST dapat menampilkan data yang
sesuai dengan kebutuhan sistem. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Yan Watequlis Syaifudin,
Arida Ferti Syafiandini, dan Hafizh Rizqi Prisadana pada ttahun 2018 dengan menerapkan web scraping
pada sistem untuk menampilkan nama, gambar, harga, dan data rating produk menggunakan beberapa tools
yaitu Yahoo API dan RESTful. API Yahoo service digunakan untuk mendapatkan data produk yang
kemudian diolah sesuai dengan sistem yang dibangun.
Terdapat website yang sudah ada untuk melakukan pencarian informasi produk namun masih belum sesuai
dalam menampilkan produk. Sehingga walaupun sudah tersedia website namun hasil pencarian produk
yang ditampilkan masih belum sesuai dengan keyword yang telah diinputkan.
Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan sebuah tema yaitu “Perancangan Sistem Pencarian Informasi
Produk Fashion Menggunakan Metode REST Pada Shopee” dengan penggunaan teknik scraping dan
implementasi arsitektur REST API untuk melakukan pencarian produk online dari website E-Commerce
sesuai dengan keyword yang telah diinputkan. REST API merupakan gaya arsitektual perangkat lunak yang
didalamnya mendefinisikan aturan-aturan untuk membuat Web Service dan bersifat stateless. Stateless
merupakan ketidakadaan sebuah state didalam sebuah aplikasi dimana server tidak menyimpan state
terhadap kegiatan yang dilakukan oleh client dan infomasi yang diberikan harus detail beserta informasi
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otentikasi. Penggunaan API sendiri bertujuan agar bisa digunakan untuk berbagi data dengan aplikasi lain
dengan mudah. Dengan konfigurasi yang mudah dipahami dan bersifat opensoure REST API sering
digunakan untuk lebih memudahkan dalam mengambil data. Di dalam REST terdapat REST server yang
menyediakan jalur untuk akses resource atau data dan REST client yang dapat melakukan akses resource
untuk selanjutnya menampilkan atau menggunakan data atau bisa dikatakan menggunakan penerapan
perpindahan antar state dimana state merupakan sebuah halaman web yang nantinya akan dipanggil oleh
browser melalui link HTTP. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu pembeli dalam
mencari produk sesuai dengan yang diinputkan. Web Scraping nantinya akan digunakan untuk mencari
informasi produk berdasarkan rating, jumlah like, dan harga produk. Sehingga informasi yang disajikan
menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan yang diinputkan pembeli. Dan REST API yang digunakan
sebagai Web Service untuk mengakses data.
II. METODE PENELITIAN
1. Metode Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
a. Eksperimen
Sebelum mengumpulkan data, diperlukan sebuah web service dan website kosong yang nantinya
digunakan untuk menampung data atau informasi yang telah diambil. Serta membuat database yang
nantinya digunakan untuk menyimpan data yang telah diambil dari website. Web service dibuat
menggunakan Visual Studio Code (VSCode) yang digunakan sebagai perantara antara sistem dan
database dari website. Setelah web service tersedia, baru bisa mengambil data dari website shopee.
Data yang diambil berupa spesifikasi produk, rating, jumlah like, dan harga produk kemudian akan
disimpan dalam database dan ditampilkan pada website yang telah dibuat sebelumnya. Dalam
pengambilkan data akan menggunakan teknik web scraping dan implemetasi REST API. Web
Scraping digunakan untuk mengumpulkan informasi dan REST API digunakan sebagai perantara
antara sistem dan database website yang akan dituju atau diambil informasinya. Dalam implementasi
REST API akan menggunakan 4 method yaitu GET hak akses dari program atau sistem ke resource
untuk mengambil informasi, POST untuk membuat resource baru, PUT untuk memperbarui resource,
dan DELETE untuk menghapus resource. Untuk melakukan pengujian terhadap data untuk mencari
informasi produk sesuai dengan keinginan yaitu dengan menggunakan postman. Hasil yang didapat
dari pengujian berupa detail produk yang dicari.
b. Study Literature
Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan berupa pengumpulan informasi melalui beberapa jurnal
terkait dengan pemasalahan penelitian mengenai perancangan sistem informasi untuk mengambil
informasi produk dan pengimplementasian REST API.
2. Analisa Data
Sistem yang akan dibangun dalam penelitian ini merupakan sebuah sistem yang memungkinkan user untuk
mencari dan mendapatkan informasi produk sesuai dengan keinginan. Dengan cara melakukan request
kepada sistem yang selanjutnya akan dikirim ke database melalui web service (REST API) yang telah dibuat
dengan format JSON. Setelah request sampai di database maka request akan di proses dan mendapatkan
respon. Respon dari database akan dikirim kembali kepada sistem melalui web service (REST API) dengan
format yang telah diubah kembali. Data yang ada didalam database merupakan informasi yang telah diambil
sebelumnya. Contoh data yang dikirim berupa spesifikasi produk, harga, rating, dan jumlah like.
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penjelasan dari Gambar 2.1. atas adalah sebagai berikut:
• Tahapan awal dalam pembuatan sistem yaitu dengan membuat web service menggunakan metode REST
API sebagai perantara. REST API sendiri dibuat menggunakan Visual Studio Code dengan format
JSON. Serta membuat database yang akan dihubungankan dengan web service. Database digunakan
untuk menyimpan data yang telah diambil dari website.
• Setelah membuat web service kemudian membuat website kosong untuk menampilkan data yang telah
diambil dan disimpan didalam database.
• Dalam mengambil data menggunakan teknik Web Scraping dan implementasi REST API dengan
beberapa method antara lain GET, POST, PUT dan DELETE. GET berfungsi untuk mengambil data
dari website yang dituju. POST berfungsi untuk membuat resource baru. PUT untuk memperbaruhi
resource. Dan DELETE berfungsi untuk menghapus resource. Data yang akan diambil berupa
spesifikasi, rating, jumlah laike, dan harga produk.
• Data yang telah diambil akan disimpan didalam database dan ditampilkan pada website yang telah
dibuat sebelumnya.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Perancangan Sistem
Pada sistem terdapat proses scraping pada web yang dilakukan untuk mendapatkan data produk dengan
menggunakan API dari website E-Commerce. Kemudian data tersebut akan ditampilan pada web yang telah
dibuat sebelumnya. Berikut gambaran awal untuk proses scraping dengan menggunakan API pada sistem.

Gambar 3.1. Alur Dasar Jalannya Sistem

Dalam proses scraping sistem menggunakan PHP untuk meminta API produk dan API detail produk. API
produk digunakan saat melakukan cari produk dan balasan yang didapat berupa nama_produk, id_produk,
dan id_pelapak. Sehingga dari balasan tersebut dapat menampilkan produk dari website E-Commerce. Data
tersebut juga akan digunakan untuk mendapatkan detail produk. Namun selain data balasan dibutuhkan
juga API detail produk untuk menampilkan detail dari produk yang sudah didapat.
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Selain untuk menampilkan produk dan detail produk, sistem juga menggunakan Regular Expression yang
biasanya digunakan dalam penerapan web service untuk memanipulasi data. Regular Expression didukung
oleh bahasa skrip PHP dan jenis yang digunakan merupakan PCRE (Perl-Compatible Regular Expression).
Dengan menggunakan fungsi PHP preg_match() yang bertujuan untuk mendeteksi keyword dengan kata
“murah” dan “mahal” saat melakukan pencarian produk.
3.2. Implementasi Sistem
Pada sistem website memiliki tampilan dan kegunaan yang berbeda dari website yang sudah ada. Proses
scraping yang dilakukan dengan menggunakan API website E-Commerce untuk mendapatkan data produk
dan detail produk, yang berupa:
- Nama produk
- Harga produk
- Rating
- Berapa terjual
- Spesifikasi produk
Sehingga pengunjung dapat melakukan pencarian produk tanpa harus memilah-milah kembali produk yang
telah ditampilkan. Data yang ditampilkan juga berupa data keseluruhan yang diambil sebelumnya.
Pengunjung juga dapat langsung megunjungi toko atau pelapak dari produk tersebut.
3.3. Hasil Penelitian
Penelitian terkait proses scraping dilakukan menggunakan web PHP. Penelitian ini menghasilkan aplikasi
web yang menampilkan produk sesuai dengan yang telah diinputkan.
Hasil penelitian dapat dilihat dari data yang berhasil ditampilkan dan kemampuan REST API dalam
menerima request untuk kemudian memberikan response dengan menampilkan keseluruhan data.
Walaupun proses pengambilan data dibatasi, yaitu hanya boleh mengambil 50 data dari website Shopee.
Berikut contoh saat detail produk berhasil diambil:

Gambar 3.2. Tampilan Detail Produk
Hasil yang ditampilkan dari proses REST API jika data yang di request sudah benar dan sesuai
dengan data yang ada pada website Shopee. Maka response seperti gambar pada gambar 18 dan
gambar 19 yang akan didapat, yaitu dalam bentuk JSON.
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IV. KESIMPULAN
Setelah melakukan analisis, perancangan, dan implementasi web pada data Shopee dapat diperoleh
kesimpulan:
1. Terciptanya website yang digunakan untuk menampilkan data sesuai dengan keyword yang telah
diinput dan memudahkan pembeli atau pengguna dalam memilih produk yang sedang dicari.
2. Penerapan REST API yang dibangun berhasil mengintegrasi service antar website sehingga dapat
menampilkan data keseluruhan dari data yang telah diambil dari web Shopee.
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