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1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan teknologi, penetrasi pengguna internet di 

Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa (54,68%) dari total penduduk Indonesia yang 

berjumlah 262 juta orang (APJII, 2017). Hal ini mendorong pemanfaatan internet 

diberbagai bidang seperti bidang ekonomi, layanan publik, edukasi, gaya hidup, 

sosial-politik, dan kesehatan. Berdasarkan hasil survey, layanan yang paling 

banyak diakses yaitu layanan chatting dengan presentase sebesar 89,35% meliputi 

social media, search engine, lihat gambar atau foto, dan masih banyak lagi. 

Sedangkan layanan perbankan memiliki presentase sebesar 7,93% meliputi 

pembelian barang, pendaftaran, dan penjualan barang.  

 Pemanfaatan internet di bidang ekonomi sendiri terdiri dari pencarian harga, 

membantu pekerjaan, informasi pembelian, pembelian online, mencari kerja, 

transaksi perbankan, dan berjualan online. Kegiatan jual beli telah mengalami 

perkembangan pesat sebesar 16,83% dimana para penjual dan pembeli tidak harus 

melakukan aktifitas perdagangan secara fisik. Para pembeli telah disuguhkan 

dengan pemanfaatan teknologi pada media perdagangan yang menawarkan 

berbagai pilihan untuk konsumen dalam berbelanja secara online, sebagai contoh 

yaitu hadirnya website e-commerce.  

 Banyaknya situs jual beli online ini juga membawa pengaruh terhadap 

penjualan dan perkembangan bidang mode pakaian atau fashion yang semakin 

banyak merek, model, dan jenisnya. Semakin beragam fashion yang ditawarkan, 
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menuntut para konsumen untuk sadar dan selektif dalam berbelanja online. 

Konsumen harus memperhatikan harga barang yang ditawarkan suatu website 

untuk menyesuaikan biaya pengeluaran dan membangun high trust society atau 

tingkat kepercayaan terhadap website tersebut. 

 Perdagangan elektronik (electronic commerce, disingkat EC, atau e-

commerce) mencangkup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran 

produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet 

(Turban et al., 2015). E-commerce merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan 

secara elektronik melalui suatu jaringan internet atau kegiatan jual beli barang 

atau jasa melalui komunikasi digital. E-commerce memungkinkan konsumen 

untuk berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari. Pelanggan juga 

disuguhkan dengan banyaknya pilihan barang yang ditawarkan berbagai website 

e-commerce. Harga produk yang ditawarkan pun berbeda-beda dan dapat berubah 

setiap harinya. Tidak jarang konsumen juga memanfaatkan promo yang diberikan 

atau menunggu sale season untuk meminimalkan biaya belanja mereka.  

 Zalora Indonesia merupakan salah satu contoh website e-commerce di 

Indonesia yang menyediakan kebutuhan mode pakaian dari berbagai merek, baik 

lokal maupun internasional. Zalora sendiri berpusat di Singapura, dan memiliki 

cabang di Hong Kong, Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Zalora 

juga beroperasi di Australia dan New Zealand yang dikenal dengan nama The 

Iconic. Didukung dengan layanan website yang baik, produk fashion yang 

disesuaikan dengan selera masing-masing negara dengan mengadaptasi 

preferensinya, serta promo-promo menarik yang ditawarkan bagi konsumen yang 

memiliki account pada website Zalora membuat Zalora menjadi salah satu  
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rekomendasi tempat belanja fashion online untuk melengkapi kebutuhan fashion 

para konsumen. 

 Menurut (Fihartini, 2016) bahwa 40% pembelian secara online dihasilkan 

melalui impulse buying atau perilaku dimana konsumen tidak merencanakan 

sesuatu dalam berbelanja. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembelian 

secara online dilakukan konsumen secara terencana. Salah satunya dilakukan 

dengan memeriksa situs web yang menjual suatu barang setiap hari sampai 

konsumen merasa harga atau diskon barang tersebut sudah sesuai dengan 

keinginannya. Namun, barang tersebut mungkin tidak akan didiskon selama 

berbulan-bulan dan tidak ada informasi terkait data harga historis barang tersebut. 

Oleh karena itu dibutuhkan suatu website yang dapat menyimpan informasi dan 

melakukan perbandingan harga produk menggunakan data harga historis untuk 

memantau perubahan harga suatu produk setiap harinya  dan memberikan 

pemberitahuan terkait perubahan harga yang terjadi pada produk. 

 Dengan adanya penelitian ini, dibutuhkan sistem untuk mengambil data dari 

website yang dijadikan obyek penelitian ini. Data yang perlu diambil berupa 

nama, harga, gambar dan situs asal produk tersebut. Penggunaan teknik web 

scraping untuk pengambilan data dari halaman web secara otomatis sudah dikenal 

luas. Web scraping atau sering dikenal sebagai screen scraping adalah proses 

pengambilan sebuah dokumen semi-terstruktur dari internet, umumnya berupa 

halaman web dalam bahasa markup seperti HTML atau XHTML, dan 

menganalisis dokumen tersebut untuk diambil data tertentu dari halaman tersebut 

untuk digunakan bagi kepentingan lain (Turland, 2010). Manfaat dari web 

scraping adalah agar informasi yang diambil lebih terfokus sehingga 
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memudahkan dalam melakukan pencarian atau pengambilan suatu informasi. 

Dimana pembuat program mempelajari dokumen HTML dari website yang akan 

diambil informasinya untuk di tag HTML, tujuannya adalah untuk mengapit 

informasi yang diambil (create scraping template), setelah itu mempelajari teknik 

navigasi pada website yang akan diambil infromasi untuk ditirukan pada aplikasi 

web scraping yang akan dibuat (explore site navigation), kemudian aplikasi web 

scraping akan mengotomatisasi informasi yang didapat dari website yang telah 

ditentukan (automate navigation and extraction), informasi yang didapat tersebut 

akan disimpan kedalam tabel basisdata (extracted data and package history) 

(Juliasari & Sitompul, 2012). 

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bertujuan melakukan penelitian 

untuk merancang suatu aplikasi perbandingan harga historis produk  pada website 

e-commerce Zalora Indonesia menggunakan teknik scraping web untuk memantau 

perubahan harga produk yang bersifat data historis sebagai informasi untuk 

membantu konsumen dalam mengambil keputusan. Untuk itu penulis mengajukan 

topik penelitian skripsi dengan judul “Perancangan Aplikasi Perbandingan 

Harga Produk (Historical Data) Menggunakan Teknik Scraping Web”. 

 Dengan harapan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi terbaru 

terkait perubahan harga produk lebih rinci terutama pada produk yang sedang 

dipantau. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan teknik 

scraping web dalam perancangan website perbandingan harga produk yang 

bersifat historical data. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Objek penelitian ini menggunakan website Zalora Indonesia yaitu 

www.zalora.co.id  

2. Penelitian ini befokus pada penerapan teknik web scraping dalam 

pengambilan data untuk melakukan perbandingan harga historis produk 

3. Menampilkan perbandingan perubahan harga produk tiap hari dalam 

bentuk grafik dan informasi terkait grafik perubahan harga produk 

4. Perbandingan harga produk yang dimaksud adalah harga historis produk  

5. Memberikan informasi pemberitahuan perubahan harga terhadap produk 

6. Penyimpanan informasi produk ke dalam website menggunakan alamat 

URL dari produk Zalora Indonesia 

7. Penelitian ini tidak membahas forecasting atau taksiran harga dan diskon 

terhadap produk dimasa depan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah aplikasi berbasis web untuk 

menyimpan data harga produk yang bersifat data historis menggunakan teknik 

scraping web. 

http://www.zalora.co.id/
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan dan pengetahuan 

tentang web scraping, dimana teknik pengambilan data ini dapat diterapkan untuk 

mengetahui perubahan harga suatu produk. Serta membantu konsumen dalam 

mengambil keputusan melalui informasi perubahan harga produk yang telah di-

scrape. 


