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Abstrak
Kegiatan jual-beli eletronik atau e-commerce melibatkan transfer dana dan transfer data secara eletronik,
sistem manajemen inventori dan sistem pengumpulan data otomatis dalam melakukan pemasaran, penjualan,
dan pembelian barang dan jasa. Terdapat banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang e-commerce
diantaranya: Tokopedia, Shopee, JD.in, elevenia, blibli, dan Bukalapak. Setiap perusahaan ini menyediakan
situs "pasar online" yang dapat mencari, memilih, dan membeli produk yang diinginkan pembeli. Demi
menentukan keputusan terbaik dalam pembelanjaan, perlu dilakukan pencarian di beberapa situs jual beli untuk
melihat kualitas toko dan pelayanannya, dan tingkat kepopuleran barang. Guna mempermudah dan
mempercepat pembelian, dapat ditangani dengan menggunakan situs yang dapat menampilkan lebih dari satu
situs toko e-commerce agar user bisa dengan mudah membandingkan antar situs. Salah satu caranya
menggunakan teknik web scraping. Dengan web scraping dapat dilakukan pengambilan data dengan cepat,
akurat, dan otomatis dari website target. Tujuan dari penelitian ini, menerapkan metode parsing DOM pada
web scraping situs e-commerce. Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu memberikan hasil sesuai harapan
awal dari tiga situs e-commerce.

Kata Kunci : Web Scraping, E-Commerce, Parsing DOM
Abstract
Electronic buying and selling activities or e-commerce involve electronic transfers of funds and data,
inventory management systems and automated data collection systems in marketing, selling, and purchasing
goods and services. There are many companies engaged in e-commerce including: Tokopedia, Shopee, JD.in,
elevenia, blibli, and Bukalapak. Each of these companies provides "online marketplace" sites where you can
search, select, and buy the products that shoppers want. In order to determine the best decision in shopping,
it is necessary to do a search on several buying and selling sites to see the quality of the store and its services,
and the level of popularity of the goods. In order to simplify and speed up purchases, it can be handled by
using sites that can display more than one e-commerce store site so that users can easily compare between
sites. One way is to use web scraping techniques. With web scraping, data can be retrieved quickly, accurately,
and automatically from the target website. The purpose of this study is to apply the DOM parsing method on
web scraping e-commerce sites. Based on the test results, the system is able to provide results according to
the initial expectations of the three e-commerce sites.
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I. PENDAHULUAN
Teknologi internet berkembang dengan pesat,
mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.
Pengguna internet dengan mudah mendapat
informasi untuk keperluan aktivitas sehari-hari,
mencari informasi berbagai barang atau jasa yang
dibutuhkan. Bagi para penggiat bisnis hal, ini
merupakan peluang besar untuk memperluas
jangkauan bisnis, sehingga bermunculan banyak toko
online. Toko online dapat melakukan penjualan
secara independen, melalui perantara forum seperti
forum jual beli kaskus. Selain dari itu juga dapat
melakukan transaksi penjulan melalui perusahaan
digital seperti Tokopedia, Blanja, Elevenia, dan

lainnya. Agar mempermudah pengguna untuk
mencari produk yang diinginkan, dengan hasil
penjualan terbaik, serta perbandingan harga produk
antar situs jual beli komersial, maka diusulkan suatu
media yang dapat mengumpulkan berbagai informasi
yang terdapat pada toko komersial online yang akan
menampilkan informasi penting berupa barangnya,
harga, nama produk, dan asal situsnya dengan cara
web scrapping. Web scrapping merupakan suatu
proses pembacaan, pengambilan, pengumpulan, atau
crawling data atau dokumen dari website yang
diinginkan, dokumen biasanya berupa. Biasanya
dilakukan untuk membantu proses analisa data,
menganalisa data kompetitor, melakukan brand
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monitoring, maupun keperluan SEO karena data yang
diambil selalu terbaharukan sesuai perubahan pada
paket data yang disediakan oleh situs tersebut.
Terdapat beberapa metode dalam pengambilan data
(scraping) dari situs ini antara lain copu/paste dimana
dilakukan salin dan tempel manual data yang
diinginkan, biasanya dipakai untuk blogger kecilkecilan, ada juga pengambilan secara otomatis
diantaranya : HTML Parsing, DOM Parsing, Vertical
Aggregation, Xpath, Google Sheets, Text Pattern
Matching, dan sebagainya [1,7,10,12, 13,14].
Dalam penelitian ini, web scraping dengan metode
DOM parsing akan diimplementasikan untuk
mendapatkan data dari 3 situs toko komersial
Elevenia.com, fjb.kaskus.com, dan blanja.com
sekaligus untuk dibandingkan harga dan jenis produk
dari ketiga situs web komersial ini.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Web Scrapping
Web scrapping adalah teknik untuk mendapatkan
informasi dari situs tertentu secara manual yang
dilakukan dengan cara menyalin informasi secara
manual maupun otomatis. Web scraping berfokus
pada mendapatkan data yang dilakukan dengan cara
pengambilan dan ekstraksi. Manfaatnya agar
informasi yang telah disalin dapat disaring sehingga
mempermudah melakukan pencarian suatu data
dengan ukuran yang bervariasi[3]. Tahapan yang
akan dilakukan yaitu :
1. Permintaan url-url yang akan dijadikan target
pengambilan data.
2. Menunggu permintaan yang akan diproses oleh
server target.
3. Hasil dari request yang kirim oleh server (yang
diperlukan dalam scraping ini dalam bentuk
HTML 5 (yang mengandung XHTML5.1)) akan
diambil inforasinya untuk ditiru pada aplikasi
yang akan dibuat[4,5].
4. Dilakukan Ekstraksi data untuk mengoptimalkan
pengambilan data (teks dalam paket HTML) dan
penentuan output pada aplikasi[7,12].
B. HTML
HTML merupakan bahasa markup (Markah) yang
digunakan sebagai dokumen untuk membuat atau
mengkonstruksi sebuah halaman web. Terdiri dari
elemen-elemen yang mendeskripsikan konten
halaman web seperti heading, paragraf, dan list.
Dokumen ini yang bertugas dalam menampilkan
informasi di sebuah website, yang informasi tersebut
disimpan dalam format ASCII normal sehingga
tertampilkan halaman web dengan perintah-perintah
HTML, sebelumnya dimulai dari bahasa SGML
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(Standard Generalized Markup Language)[4,5,9].
Versi HTML terbaru sekarang adalah HTML5. Pada
HTML5 terdapat perubahan dari versi sebelumnya
dan secara garis besar berusaha untuk merefleksikan
kebutuhan dari website saat ini dan masa yang akan
datang[3, 9].
C. HTML DOM

DOM yang merupakan singkatan dari Document
Object Model merupakan model objek untuk html
yang mendefinisikan elemen HTML sebagai objek,
properti untuk semua elemen HTML, method untuk
semua elemen HTML, dan event untuk semua elemen
HTML. Dalam JavaScript, HTML DOM merupakan
sebuah API (Programming Interface), dimana
JavaScript dapat menambah, mengubah, maupun
menghapus elemen HTML, atribut-atribut HTML,
Style CSS, dan juga event HTML[3, 6].
Disaat suatu laman situs telah dimuat, browser
membuat DOM dari laman tersebut. Model HTML
DOM pada umumnya disusun sebagai pohon objek
(Tree of Objects) seperti yang diilustrasikan pada
gambar 1.

Gambar 1 HTML DOM Tree of Object
D. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah bahasa
spesifikasi standar untuk memvisualisasikan suatu
requirement, membuat desain, dan analisis di
keperluan
umum
maupun
pengembangan
(developmental) arsitekrur rekayasa perangkat lunak
(software engineering) dalam pemrograman
berorientasi objek[2, 11].
1. Use Case Diagram
Use case diagram menjelaskan tentang interaksiinteraksi antara satu atau lebih aktor dengan
sistem informasi yang akan dibuat [8].
2. Class Diagram
Menggambarkan struktur sistem dari segi
pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk
membuat sistem. Dalam kelas terdapat atribut
dan metode/operasi. Atribut disini yaitu variabelvariabel yang dimiliki oleh suatu kelas.
Metode/operasi merupakan fungsi-fungsi yang
dimiliki oleh suatu kelas.[8,11]
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3. Sequence Diagram
Menggambarkan kolaborasi sekumpulan objek
yang berinteraksi beserta urutan interaksinya,
kegunaannya untuk menunjukkan rangkaian
pesan yang dikirim beserta interaksi antar objek
[2, 8, 11].
4. Activity Diagram
Diagram aktivitas menggambarkan rangkaian
aliar kerja (workflow) atau aktifitas sebuah
sistem[8, 11].
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C. Sequence Diagram

III. PERANCANGAN APLIKASI
A. Arsitektur Sistem
Desain arsitektur secara garis besar diilustrasikan
pada gambar 2.

Gambar 2. Desain Arsitektur
Gambar 4. Sequence Diagram

1. Halaman Utama
Halaman utama ini menampilkan bar dan tombol
untuk pencarian produk dengan memanfaatkan
fungsi pencarian dari ketiga situs komersial
online yang telah dipilih.

D. Activity Diagram

2. Halaman Pencarian
Halaman pencarian akan menampilkan list hasil
pencarian barang berdasarkan kata kunci yang
telah dimasukkan ke bar pencarian tadi.
3. Hyperlink toko
Di tiap tiap item hasil pencarian terdapat tombol
yang mengacu pengguna ke situs aslinya.
B. Use Case Diagram
Kosongkan Hasil
Pencarian
<<Bila pencarian
tidak ditemukan>>
Mencari
Barang

Searching,
Scraping, filtering

Menampilkan Data

User

Gambar 3. Use Case Diagram

Gambar 5. Activity Diagram
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E. Proses Web Scraping
Proses yang dilakukan untuk elevenia, blanja, dan
kaskus serupa sehingga akan dideskripsikan sekali
pada bagian ini di situs Elevenia. Mula mula perlu
diketahui DOM untuk ketiga situs dengan cara
melakukan pencarian barang lalu gunakan fungsi
inspect elemen pada website yang digunakan
(biasanya firefox atau chrome). Lalu cari dan
kerucutkan elemen terdekat dengan data yang akan
disalin (scrap), kemudian cari elemen yang berkaitan
dengan data yang bersangkutan beserta nama class.

Gambar 6. Pemilihan elemen pada hasil pencarian
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Gambar 8. Tampilan Awal Aplikasi PilihDulu
Di laman utama aplikasi PilihDulu yang telah
kami buat, terdapat tempat untuk input text dengan
tulisan cari nama produk, di kanannya terdapat
tombol untuk mencari barang yang akan digunakan
untuk kata kunci scraping pada 3 situs komersial
online (e-commerce) diantaranya elevenia, forum jual
beli kaskus, dan blanja.

Gambar 9 Coba Pencarian
Dipilih kata kunci “samsung s9” sebagai keyword
untuk scraping di tiga situs ini.

Gambar 7. Hasil Filtering DOM untuk
Pengambilan Data

Gambar 10 Hasil Pencarian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Aplikasi dibuat dengan implmentasi web scraping
metode Parsing DOM dari situs e-commerce.
Dibawah merupakan hasil dari aplikasi yang dibuat.
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Gambar 13 Hasil Pengerucutan Berdasarkan
Struktur

Gambar 11. Hasil Pencarian
Setelah proses scraping selesai, aplikasi akan
memunculkan semua data yang sesuai dengan
keyword pada input sebelumnya. Untuk data foto,
nama barang, harga, toko (untuk elevenia dan blanja),
nama toko, lokasi (hanya Elevenia), dilihat dan
terjualnya (hanya forum jual beli kaskus) merupakan
hasil filtering scraping pada ketiga situs tersebut
yang dilakukan secara terpisah. Dengan kata lain
proses web scraping dilakukan pada salah satu situs
terlebih dahulu hingga selesai baru kemudian
dilakukan proses web scraping di situs selanjutnya
hingga didapat data yang diinginkan dari ketiga situs
tersebut.

Semua data DOM tadi difilter / dikerucutkan
berdasarkan struktur website e-commerce yang
mengandung data barang didalamnya, misal pada
suatu website terdapat tabel A terdapat rangkaian
menu lalu pada tabel B terdapat list barang yang
sedang laku pada website tersebut, untuk melakukan
scraping berdasarkan DOM HTML, diambil deklarasi
elemen dan nama kelas grup data yang ditargetkan
contohnya nama barang dalam format ASCII pada
tabel B maka elemen dan nama kelas tabel B pada
HTML yang dipakai.

Gambar 14 Hasil Penyaringan Data,
Melihat Nama Barang
Untuk pengambilan data spesifik seperti nama
lengkap, harga, dan nama toko diperlukan filtering
yang lebih spesifik lagi dengan penambahan elemen
dan nama kelas hingga mencapai sumber data yang
ditargetkan.
V. SIMPULAN

Gambar 12 Isi dari pengambilan data HTML DOM
Pada gambar 8 ini merupakan hasil dari dump
informasi variable yang menyimpan semua data
DOM.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian terhadap
penelitian ini didapatkan hasil tujuan yang tercapai,
dimana:
1. Pengambilan data dari lebih dari satu situs
komersial online (e-commerce) menggunakan
teknik parsing DOM berhasil dilakukan dan hasil
data yang diambil dapat digunakan.
2. Penampilan data dari ketiga situs komersial
online (e-commerce) ini berhasil dilakukan dan
dapat disuguhkan kepada pengguna.
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