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ABSTRAK
Penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan sistem tracking kopi pada rantai
nilai kopi dengan menggunakan teknologi blockchain, dalam bentuk purwarupa.
Purwarupa ini akan dievaluasi untuk menilai kapabilitas dalam menunjang tracking
kopi dalam rantai nilai kopi.
Dalam perancangan dan implementasi sistem, terdapat beberapa tahapan yang
akan dilakukan. (1) identify resource; (2) define requirements; (3) design and develop
system; (4) integrate and test system. Tahapan ini diadaptasi dari hasil riset lain,
metodologi ini berbasis agile.
Penelitian ini sudah berhasil mengembangkan purwarupa sistem tracking kopi
berbasis teknologi blockchain. Purwarupa ini telah melalui pengujian fungsionalitas
dan pengujian kinerja. Purwarupa ini memiliki kemampuan untuk menunjang tracking
kopi pada rantai nilai kopi
Kata kunci: blockchain, value chain, prototype, agile.

iv

KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan
anugerah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir dan laporan ini. Saya
sangat sadar bahwa saya tidak akan mampu melaksanakan dan menyelesaikan tugas
akhir ini tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada bagian ini
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Ir. Budi Rahardjo M.Sc., Ph.D. sebagai dosen pembimbing yang selalu
mengarahkan dan sangat membantu dalam pengerjaan tugas akhir ini
2. Ibu Dra. Harlili, M.Sc. dan Ibu Lenny Putri Yulianti, S.T., M.T. sebagai dosen
pengampu mata kuliah tugas akhir yang selalu memotivasi saya untuk
penyelesaian tugas akhir ini
3. Dr. Ir. Albarda MT sebagai dosen wali yang selalu membimbing saya dalam
selama saya di jurusan STI
4. Bapak Suranto dan Bapak Edi selaku pegawai Tata Usaha yang membantu
administrasi penyelesaian seminar dan sidang akhir tugas akhir ini
5. Alesandro Aria Wibowo selaku teman seperjuangan saya yang sering
meluangkan waktunya untuk membantu baik segi teknis pengerjaan maupun
motivasi
6. Orang tua dan keluarga atas semua doa dan dukungan yang diberikan
7. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tugas akhir ini, seperti
pegawai perpustakaan STEI ITB, teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan
satu persatu.
Saya sadar bahwa masih banyak kekurangan pada tugas akhir dan laporan ini. Oleh
karena itu, saya memohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran dari berbagai
pihak agar saya dapat menjadi lebih baik lagi.

Bandung, 14 Juni 2020

Penulis
v

DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN ................................................................................................I-1
I.1
Latar Belakang .......................................................................................................... I-1
I.2
Rumusan Masalah ..................................................................................................... I-2
I.3
Tujuan ....................................................................................................................... I-3
I.4
Batasan Masalah ....................................................................................................... I-3
I.5
Metodologi ................................................................................................................ I-3
I.5.1
Studi literatur dan identifikasi masalah ............................................................. I-3
I.5.2
Pengembangan Sistem ....................................................................................... I-3
I.5.3
Identify Resource ............................................................................................... I-4
I.5.4
Define Requirements.......................................................................................... I-4
I.5.5
Design System .................................................................................................... I-4
I.5.6
Develop System .................................................................................................. I-5
I.5.7
Integrate and Test .............................................................................................. I-5
I.6
Sistematika Pembahasan ........................................................................................... I-5
BAB II Studi Literatur ................................................................................................... II-1
II.1 Kopi dan Industri Kopi ........................................................................................... II-1
II.1.1 Supply Chain Kopi........................................................................................... II-3
II.1.2 Value chain Kopi ............................................................................................. II-6
II.1.3 Masalah terkait Rantai Kopi ............................................................................ II-9
II.2 Blockchain............................................................................................................. II-10
II.2.1 Definisi .......................................................................................................... II-10
II.2.2 Cara kerja Blockchain .................................................................................... II-10
II.2.3 Arsitektur Blockchain .................................................................................... II-10
II.2.4 Klasifikasi Teknologi Blockchain.................................................................. II-12
II.2.5 Algoritma Konsensus..................................................................................... II-13
II.3 Smart contract....................................................................................................... II-16
II.4 Kopi dan Blockchain ............................................................................................. II-16
II.5 Penelitian Terkait .................................................................................................. II-17
II.5.1 Blockchain-based Technology in the Coffee Supply Chain Trade: Case of Burundi
Coffee II-17
II.5.2 Methodological Approach to the Definition of a Blockchain System for the Food
Industry Supply Chain Traceability ............................................................................. II-18
II.5.3 Trading transparency: How it affects the coffee farmers? ............................ II-19
II.5.4 Peran Penelitian terkait .................................................................................. II-19
BAB III Perancangan .................................................................................................... III-1
III.1
Deskripsi Umum Sistem..................................................................................... III-1
III.2
Deskripsi Kebutuhan Sistem .............................................................................. III-1
III.2.1
Kebutuhan Fungsional ................................................................................ III-2
III.2.2
Kebutuhan non-fungsional .......................................................................... III-5
III.2.3
Kebutuhan Penggunaan Teknologi Blockchain .......................................... III-5
III.3
Rancangan Sistem .............................................................................................. III-8
III.3.1
Identifikasi Sumber Daya Sistem Berbasis Blockchain .............................. III-8
III.3.2
Diagram Use case ..................................................................................... III-12
III.3.3
Alur Kerja Sistem...................................................................................... III-13
III.3.4
Arsitektur Sistem....................................................................................... III-16
III.3.5
Smart Contract .......................................................................................... III-19
III.3.6
Rencana Pengujian Sistem ........................................................................ III-25
BAB IV Implementasi Dan Pengujian .......................................................................... IV-1
IV.1.1
Implementasi smart contract....................................................................... IV-1
IV.1.2
Implementasi eksternal sistem .................................................................... IV-1
IV.1.3
Integrasi sistem eksternal dan smart contract ............................................. IV-2
IV.2
Pengujian ............................................................................................................ IV-3

vi

IV.2.1
Pengujian Fungsional .................................................................................. IV-3
IV.2.2
Hasil Pengujian Fungsional......................................................................... IV-4
IV.2.3
Pengujian Kinerja ...................................................................................... IV-22
BAB V
Penutup .............................................................................................................. V-1
V.1 Simpulan ................................................................................................................. V-1
V.2 Saran ....................................................................................................................... V-1

vii

DAFTAR GAMBAR
Gambar I-1 Metodologi pengembangan sistem....................................................................... I-4
Gambar II-1 Perbedaan pemrosesan kering dengan pemrosesan basah [18] ........................ II-2
Gambar II-2 Transformasi kopi dari ceri menjadi bubuk [16] .............................................. II-3
Gambar II-3 Diagram tahapan kopi pada rantai suplai [23] ................................................. II-4
Gambar II-4 Diagram aktor pada rantai kopi [24] ................................................................. II-6
Gambar II-5 Diagram Value chain Kopi [27] ....................................................................... II-8
Gambar II-6 Arsitektur Blockchain [36] ............................................................................. II-11
Gambar II-7 Kerangka kerja dari pendekatan TAM [61] .................................................... II-18
Gambar III-1 Diagram analisis kebutuhan penggunaan blockchain [42] ............................. III-6
Gambar III-2 Analisis kebutuhan penggunaan blockchain .................................................. III-8
Gambar III-3 Diagram use case ......................................................................................... III-12
Gambar III-4 Flowchart pembuatan kopi........................................................................... III-13
Gambar III-5 Flowchart pembelian kopi............................................................................ III-14
Gambar III-6 Flowchart penggantian status kopi............................................................... III-15
Gambar III-7 Ilustrasi arsitektur fisik ................................................................................. III-16
Gambar III-8 Komponen dalam Ethereum Virtual Machine.............................................. III-17
Gambar III-9 Visualisasi blockchain pada database node ................................................. III-18
Gambar III-10 Arsitektur logis sistem ................................................................................ III-19
Gambar III-11 Class diagram untuk struktur data ............................................................. III-20
Gambar III-12 Diagram sekuens pembuatan kopi .............................................................. III-22
Gambar III-13 Diagram sekuens pengubahan status kopi .................................................. III-23
Gambar III-14 Diagram sekuens pembelian kopi............................................................... III-24
Gambar III-15 Diagram state dari aset kopi ....................................................................... III-25
Gambar IV-1 Mengubah akun Metamask ke yang sudah terdaftar sebagai petani .............. IV-5
Gambar IV-2 Halaman home petani ..................................................................................... IV-5
Gambar IV-3 Mengganti akun Metamask menjadi yang belum terdaftar ............................ IV-6
Gambar IV-4 Halaman registrasi akibat pendeteksian akun tidak terdaftar ......................... IV-6
Gambar IV-5 Pembuatan aset kopi....................................................................................... IV-7
Gambar IV-6 Tanda transaksi berhasil dicatat di blockchain............................................... IV-7
Gambar IV-7 Hasil pembuatan kopi..................................................................................... IV-8
Gambar IV-8 Event transaksi pembuatan kopi ..................................................................... IV-8
Gambar IV-9 Pergantian akun ke retailer ............................................................................ IV-9
Gambar IV-10 Halaman home retailer................................................................................. IV-9
Gambar IV-11 Masukkan harga kopi yang dibuat ............................................................. IV-10
Gambar IV-12 Harga kopi yang dibuat .............................................................................. IV-10
Gambar IV-13 Log event id dan harga kopi baru ............................................................... IV-10
Gambar IV-14 Pembuatan kopi satu .................................................................................. IV-11
Gambar IV-15 Hasil pembuatan kopi satu ......................................................................... IV-11
Gambar IV-16 Pembuatan kopi dua ................................................................................... IV-12
Gambar IV-17 Hasil pembuatan kopi dua .......................................................................... IV-12
Gambar IV-18 Pembuatan consumable coffee dari roasted coffee ..................................... IV-13
Gambar IV-19 Hasil pembuatan roasted coffee ................................................................. IV-13
Gambar IV-20 Transformasi status kopi pada log event jaringan blockchain.................... IV-13
Gambar IV-21 Pembuatan consumable coffee dari kopi ceri ............................................. IV-14
Gambar IV-22 Pesan error pemrosesan kopi ceri menjadi consumable coffee.................. IV-15
Gambar IV-23 Mengganti status kopi dan harganya sekaligus .......................................... IV-16
Gambar IV-24 Hasil dari pengubahan status dan harga oleh factory ................................. IV-16
Gambar IV-25 Mengubah kopi yang tidak dimiliki ........................................................... IV-17
Gambar IV-26 Pesan error memproses kopi yang tidak dimiliki atau salah ..................... IV-17
Gambar IV-27 Masukkan URL halaman market ............................................................... IV-18
Gambar IV-28 Keluaran halaman market .......................................................................... IV-18
Gambar IV-29 Membeli kopi ............................................................................................. IV-19
Gambar IV-30 Tabel di halaman home roaster terdapat kopi yang dibelinya ................... IV-19

viii

Gambar IV-31 Tidak cukup saldo untuk membeli ............................................................. IV-20
Gambar IV-32 Kepemilikan kopi menjadi milik pembeli .................................................. IV-21
Gambar IV-33 Tracking kopi dengan masukkan id kopi ................................................... IV-21
Gambar IV-34 Hasil pengujian kinerja GetAllCoffee ........................................................ IV-22
Gambar IV-35 Grafik waktu respons sistem ...................................................................... IV-23
Gambar IV-36 Hasil pengujian kinerja PostCoffees .......................................................... IV-23
Gambar IV-37 Waktu rata-rata sistem melakukan penciptaan kopi ................................... IV-24

ix

DAFTAR TABEL
Tabel II-1 Perbandingan Kopi Arabika dan Robusta [12] ..................................................... II-1
Tabel II-2 Tabel perbedaan public blockchain dan permissioned blockchain [43] ............. II-12
Tabel II-3 Hal yang diadopsi dari penelitian terkait ............................................................ II-19
Tabel III-1 Kebutuhan pengguna dari aktivitas create ......................................................... III-2
Tabel III-2 Kebutuhan fungsional dari aktivitas create........................................................ III-3
Tabel III-3 Kebutuhan pengguna dari aktivitas update ........................................................ III-3
Tabel III-4 Kebutuhan fungsional aktivitas update .............................................................. III-4
Tabel III-5 Kebutuhan pengguna aktivitas buy .................................................................... III-4
Tabel III-6 Kebutuhan fungsional aktivitas buy ................................................................... III-4
Tabel III-7 Kebutuhan fungsional di luar dari aktivitas setiap aktor .................................... III-5
Tabel III-8 Deskripsi kebutuhan non-fungsional.................................................................. III-5
Tabel III-9 Analisis kebutuhan blockchain untuk pencatatan value chain kopi ................... III-7
Tabel III-10 Tabel aset terhadap aktor ................................................................................. III-9
Tabel III-11 Aksi aktor terhadap aset kopi ......................................................................... III-10
Tabel III-12 Akses kontrol setiap aktor .............................................................................. III-11
Tabel III-13 Deskripsi kontrak ActorManager ................................................................... III-20
Tabel III-14 Deskripsi struktur data aktor .......................................................................... III-21
Tabel III-15 Deskripsi kontrak CoffeeTracer ..................................................................... III-21
Tabel III-16 Deskripsi struktur data kopi ........................................................................... III-21
Tabel III-17 Skenario pengujian fungsionalitas sistem ...................................................... III-25
Tabel III-18 Skenario pengujian kinerja sistem ................................................................. III-27
Tabel IV-1 Skenario pengujian fungsional sistem ............................................................... IV-3
Tabel IV-2 Ringkasan hasil pengujian kinerja ................................................................... IV-24

x

DAFTAR ISTILAH
Singkatan

ECDSA
BG
PoW
PoS
PBFT
DPoS

Pemakaian
pertama
kali
pada halaman
Elliptic Curve Signature Algorithm adalah salah satu II-12
algoritma tanda tangan digital
Byzantine Generals adalah salah satu masalah yang II-16
terdapat pada blockchain
Proof of Work adalah salah satu algoritma konsensus II-16
pada teknologi blockchain. Digunakan di Bitcoin
Proof of Stake adalah salah satu algoritma konsensus II-17
pada teknologi blockchain.
Practical Byzantine Fault Tolerance adalah salah satu II-18
algoritma konsensus pada teknologi blockchain
Delegated Proof of Stake adalah salah satu algoritma II-18
konsensus pada teknologi blockchain
Uraian

xi

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan
masalah, metodologi, dan sistematika penulisan laporan, dari Tugas Akhir ini.

I.1 Latar Belakang
Belakangan ini kopi menjadi sangat terkenal di Indonesia terutama kalangan anak
muda. Hal ini disebabkan karena anak-anak muda memiliki pandangan keren dan
kekinian dengan nongkrong atau kerja di kafe sembari menikmati kopi [1], bahkan
menurut IDNtimes terdapat tujuh alasan mengapa anak-anak muda ini mendadak
mengaku suka dengan kopi [2]. Bisnis kopi bukan hanya menjadi lebih terkenal, bisnis
ini juga menjadi lebih berkembang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kedai kopi pada
tahun 2019 di Indonesia mencapai 2.950 gerai dan angka ini mencapai tiga kali lipat
dari tahun 2016 [3]. Perkembangan ini menghasilkan nilai pasar kedai kopi di Indonesia
mencapai Rp4,8 triliun per tahun, angka ini didapat dari riset Toffin dan majalah MIX
MarComm SWA Media Group [4].
Di samping maraknya dan popularitas kopi yang melejit, industri kopi masih
memiliki masalah dalam beberapa aspek. Berikut beberapa masalah yang ada pada
industri kopi [5].
1. Harga kopi yang tidak adil antara beberapa aktor di rantai kopi
2. Petani tidak dapat memperoleh pendapatan yang cukup dari kopi
3. Harga kopi yang tidak stabil
4. Pekerja di bawah umur
5. Deforestasi untuk lahan agrikultur kopi
6. Perubahan iklim yang dapat merusak tanaman kopi
Masalah-masalah ini menyebabkan dampak yang cukup besar dalam beberapa hal,
seperti etika sosial, sustainability dari tanaman kopi, kesejahteraan petani-petani
sampai kekayaan negara dari penghasil kopi.
Di lain sisi, perkembangan teknologi yang cukup maju memungkinkan untuk
mengurangi dampak dari masalah yang ada, bahkan ada kemungkinan dapat
menyelesaikan masalah yang ada. Teknologi yang dimaksud adalah blockchain.
I-1

Penerapan blockchain pada kopi sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan kopi,
salah satunya adalah Starbucks. Starbucks sudah bekerja sama dengan Microsoft untuk
menambahkan fitur terbaru pada aplikasi mobile mereka [6]. Fitur baru ini mampu
melakukan tracking kopi yang mereka sajikan pada pelanggan mulai dari perkebunan
kopi sampai menjadi kopi yang siap dinikmati oleh pelanggan [6]. Selain sebagai
bentuk komitmen untuk ethical sourcing, implementasi teknologi ini juga diharapkan
dapat memberikan keuntungan kepada petani, dengan memberikan data, seperti ke
mana biji kopi mereka berakhir [7].
Dengan transparansi dan traceability yang disediakan oleh teknologi blockchain,
beberapa masalah di atas dapat dikurangi kemungkinan terjadinya. Seperti
mempekerjakan pekerja di bawah umur, lalu dapat dilakukan tracking untuk setiap
transaksi yang terjadi, dan mengetahui sumber kopi [8]. Ada kemungkinan juga bahwa
petani dapat dibayar lebih jika petani mematuhi aturan-aturan ramah lingkungan,
transparansi pembagian hasil penjualan antara aktor-aktor (seperti roaster dan petani)
sehingga dapat menunjang keadilan, jika terjadi masalah pada biji kopi, biji kopi
tersebut juga dapat diketahui dari mana asalnya [9], dan seharusnya masih banyak lagi
keuntungan yang didapat dari pengimplementasian teknologi blockchain pada industri
kopi ini.
Hal ini yang memicu penulis untuk melakukan penelitian perancangan dan
pengimplementasian sistem pencatatan menggunakan teknologi blockchain pada value
chain (rantai penambahan nilai) kopi.

I.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah pada Tugas
Akhir ini adalah:
1. Bagaimana hasil implementasi sistem pencatatan dan basis data value chain
kopi berbasis blockchain dari aspek fungsionalitas dan kinerja?
2. Apakah hasil implementasi teknologi blockchain dapat menunjang pencatatan
value chain?
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I.3 Tujuan
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah merancang dan mengimplementasikan
teknologi blockchain dalam sistem pencatatan dan basis data untuk value chain industri
kopi yang diharapkan dapat memberikan traceability dari setiap kopi yang diproduksi.

I.4 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.
1. Data yang akan digunakan adalah data dummy atau dari sumber lainnya.
2. Sistem dikembangkan pada platform berbasis aplikasi web.
3. Pengembangan sistem tidak mencakup aspek skalabilitas dan keamanan
jaringan pada tingkat web server.
4. Sistem yang dikembangkan berfokus pada smart contract pada jaringan
blockchain.

I.5 Metodologi
Pengerjaan Tugas Akhir ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Berikut tahapantahapan yang akan dilakukan.
I.5.1

Studi literatur dan identifikasi masalah
Hal yang pertama dilakukan adalah penentuan masalah apa yang ingin

diselesaikan pada industri kopi dari literatur yang ada. Dilakukan juga pengumpulan
data dan informasi terkait masalah yang sudah ditentukan, lalu dilakukan penyusunan
teori yang terkait dengan masalah tersebut. Data dan teori yang dikumpulkan utamanya
mengenai industri kopi pada umumnya serta teknologi blockchain. Tahap ini akan
menghasilkan informasi terkait teknologi blockchain, industri kopi, dan riset-riset
hubungan kopi dan teknologi blockchain. Yang dapat digunakan untuk perencanaan,
perancangan, dan pengembangan sistem.
I.5.2

Pengembangan Sistem
Pengembangan sistem pencatatan value chain kopi dengan teknologi

blockchain menggunakan metodologi pengembangan yang diadopsi dari penelitian
Methodological Approach to the Definition of a Blockchain System for Food Industry
Supply Chain dan An Agile Software Engineering Method to Design Blockchain
I-3

Application, yang lalu disesuaikan dengan Tugas Akhir ini. Oleh karena hal itu, alur
pengembangan sistem yang akan dilakukan dapat dilihat pada Gambar I-1

Gambar I-1 Metodologi pengembangan sistem
Tahapan yang akan menjadi fokus pada Tugas Akhir ini adalah identify
resource, define requirements, design smart contract, develop smart contract, integrate
and test. Untuk tahapan sistem eksternal akan dibangun hanya untuk keperluan
integrasi dan pengujian.
I.5.3

Identify Resource
Pada tahap ini akan dilakukan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk

pengembangan sistem blockchain, seperti produk dan karakteristiknya, aktor yang
terlibat dalam rantai produk, proses yang terjadi pada produk tersebut.
I.5.4

Define Requirements
Tahap ini akan menggunakan informasi yang dihasilkan pada tahap sebelumnya

untuk diturunkan menjadi kebutuhan pengembangan, seperti kebutuhan fungsional dan
kebutuhan non-fungsional sistem
I.5.5

Design System
Perancangan sistem akan dibagi menjadi dua, yaitu sistem eksternal, yang tidak

berhubungan dengan blockchain, dan smart contract, yang akan di-deploy pada
jaringan blockchain. Pada tahap ini akan dibuat diagram-diagram terkait
pengembangan seperti diagram use case, diagram sekuens, dan lain-lain sesuai
kebutuhan. Pada tahap ini juga akan dibuat arsitektur dari sistem secara keseluruhan,
penempatan database eksternal dan smart contract, serta perancangan khusus untuk
smart contract. Akan dilakukan juga perencanaan pengujian pada tahap ini.
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I.5.6

Develop System
Pada tahap ini akan dilakukan pengembangan sistem dari rancangan yang telah

dihasilkan pada tahap sebelumnya. Tahap ini juga akan menentukan platform dan
bahasa pemrograman yang akan digunakan untuk pengembangan sistem pencatatan
value chain kopi.
I.5.7

Integrate and Test
Tahap ini akan dilakukan integrasi antara sistem eksternal dan smart contract.

Setelah integrasi dilakukan akan dilakukan pengujian terhadap sistem, pengujian yang
dilakukan sesuai dengan rencana pengujian yang telah dibuat.

I.6 Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan pada Tugas Akhir akan dijelaskan per bab. Hal ini
dilakukan untuk mempermudah pemahaman isi laporan. Sistematika pembahasan
laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut.
1. BAB I - PENDAHULUAN
Bab pertama dari laporan Tugas Akhir menjelaskan tentang topik yang akan
dikerjakan, mulai dari alasan pemilihan industri kopi, teknologi blockchain
sampai pada batasan masalah yang diangkat untuk Tugas Akhir ini. Bab ini juga
memiliki subbab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan
masalah, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan laporan Tugas
Akhir.
2. BAB II - TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini membahas definisi, metodologi, teori, riset terkait, dan apa pun yang
terkait dan dapat menunjang pengerjaan Tugas Akhir ini. Hal yang utama yang
akan dibahas adalah industri kopi dan teknologi blockchain.
3. BAB III - PERANCANGAN
Bab ini menguraikan kebutuhan sistem, yang akan dilanjutkan dengan
perancangan arsitektur dari sistem yang akan dibangun. Pada bab ini juga
terdapat rencana pengujian sistem yang dibangun.
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4. BAB IV - IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN
Bab ini akan membahas bagaimana sistem akan dibangun berdasarkan
rancangan yang sudah didefinisikan pada bab sebelumnya. Pengujian sistem,
analisis dan evaluasi sistem yang telah dikembangkan juga akan dibahas pada
bab ini.
5. BAB V - PENUTUP
Bab terakhir pada laporan berisikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan
pengerjaan Tugas Akhir. Kesimpulan dan saran yang ada dapat digunakan
untuk penelitian dan pengembangan sistem lebih lanjut dan lebih baik.
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BAB II

STUDI LITERATUR

Bab ini akan menjelaskan kopi dan industri kopi, blockchain, smart contract,
hubungan antara kopi dan blockchain, serta penelitian terkait Tugas Akhir ini.

II.1 Kopi dan Industri Kopi
Kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan
menjadi bubuk [10]. Dari semua jenis biji kopi yang ada di pasaran, hanya terdapat dua
jenis varietas utama, yaitu Kopi Arabika dan Kopi Robusta [11]. Kedua kopi ini
memiliki keunikan masing-masing perbedaan kedua kopi tersebut dapat dilihat pada
Tabel II-1.
Tabel II-1 Perbandingan Kopi Arabika dan Robusta [12]
No.

Kopi Arabika

Kopi Robusta

1.

Lingkungan penanaman
Lingkungan penanaman
a) Tumbuh dengan baik pada
a) Tumbuh
dengan baik pada
ketinggian 1000-2000 meter
ketinggian 400-800 meter dari
dari permukaan laut.
permukaan laut
b) Curah hujan 1500-2500 mm per
b) Curah hujan 1500-3000 mm per
tahun
tahun
c) Suhu udara berkisar 15-25℃
c) Suhu udara sekitar 34-30℃

2.

Buah arabika lebih mudah rontok dari Buah robusta lebih kuat melekat pada
tangkai sehingga tanaman robusta lebih
tangkainya saat matang
mudah dirawat

3.

Ukuran biji kopi lebih besar dan lonjong Ukuran biji lebih kecil dan bulat

4.

Sajian minuman
a) disajikan secara single origin

Sajian minuman
a) Latte
b) Cappuccino
c) Mochacino
d) Vietnam drip

5.

70% produksi kopi dunia

28% produksi kopi dunia

6.

Jumlah kafein tidak sebanyak kopi Jumlah kafein kira-kira dua kali dari
robusta
kafein kopi arabika

Selain rasa kopi yang nikmat bagi beberapa orang, kopi juga memiliki dampak
terhadap kesehatan [13]. Tahun 2017 riset klinis menunjukkan bahwa minum kopi
aman dan dapat meningkatkan kesehatan jika tidak dilakukan berlebihan [14].
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Perjalanan kopi dari perkebunan sampai ke sebuah gelas pelanggan melewati
cukup banyak pemrosesan dan perubahan bentuk serta melewati banyak aktor, berikut
adalah garis besar perjalanan kopi dari perkebunan yang akhirnya sampai pada
pelanggan.
1. Pemanenan
Tumbuhan kopi biasanya mulai menumbuhkan bunga pada tahun ketiga atau
keempat setelah pohon ditanam [15]. Terdapat dua jenis cara pemanenan kopi,
yaitu pemetikan semua buah, atau pemetikan terpilih [16].
2. Pemrosesan
Terdiri dari dua pemrosesan, yaitu pemrosesan basah dan kering (Gambar II-1).
Pemrosesan basah adalah metode untuk melepaskan kulit buah kopi dengan
menggunakan alat tertentu dan jumlah air yang cukup banyak [17]. Sedangkan
pemrosesan kering adalah metode lama yang hampir semuanya dilakukan
dengan manual oleh manusia [17]. Kopi olahan kering (alami) dikeringkan
dengan kulit ceri sebelum depulp [18]. Kopi olahan basah (dicuci) dikeringkan
tanpa kulit, setelah itu kopi yang sudah dicuci dikeluarkan dari pulp kemudian
biasanya difermentasi untuk mendorong pemisahan pektin yang tersisa yang
masih menempel pada kacang dan perkamen, kemudian dicuci bersih sebelum
dijemur [18].

Gambar II-1 Perbedaan pemrosesan kering dengan pemrosesan basah [18]
3. Milling
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Tahap terakhir dari pemrosesan kopi adalah melakukan penghilangan lapisan
terakhir yang kering. Proses ini terdiri dari hulling, polishing, cleaning, and
sorting, grading [19].
4. Roasting
Setelah diproses, kopi siap untuk disangrai, setelah tahap ini kopi sudah dapat
dihaluskan dan juga dapat langsung diseduh untuk dikonsumsi. Pada tahap ini,
biji kopi akan kehilangan 15-20% beratnya dikarenakan kehilangan air dan
senyawa yang menguap lainnya [20].
Perubahan bentuk kopi dari buah kopi menjadi biji kopi dan akhirnya menjadi
bubuk kopi yang dapat dikonsumsi dapat dilihat pada Gambar II-2.

Gambar II-2 Transformasi kopi dari ceri menjadi bubuk [16]
II.1.1 Supply Chain Kopi
Supply chain atau rantai suplai adalah jaringan antara perusahaan dan
penyedianya untuk memproduksi dan mendistribusi produk spesifik ke pembeli
terakhir [21]. Jaringan ini terdiri dari beragam aktivitas, entitas, orang-orang, informasi,
dan sumber daya. Rantai suplai juga merepresentasikan langkah-langkah yang
diperlukan untuk mendapatkan produk atau layanan dari keadaan awal sampai pada
pelanggan [22].
Rantai suplai dari kopi berawal dari proses di negara tropis dan berakhir pada
konsumen dan tahap pembuangan, terutama pada negara industri di daerah yang dingin.
Tahapan utama dari rantai suplai kopi dapat dilihat dari Gambar II-3 [23].
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Gambar II-3 Diagram tahapan kopi pada rantai suplai [23]
a) Coffee cultivation
Tahap ini petani kopi melakukan penanaman tumbuhan kopi, menggunakan
penyubur pada tanaman, pestisida dan herbisida, melakukan irigasi pada
tumbuhan dan pada akhirnya memanen ceri/buah kopi.
b)

Dry/wet processing
Ceri kopi yang didapat pada tahap pertama akan diproses untuk menghasilkan
biji kopi hijau (green coffee beans). Ceri Kopi Robusta biasanya diproses
dengan metode pemrosesan kering sedangkan Kopi Arabika diproses dengan
pemrosesan basah. Untuk pemrosesan kering, ceri kopi akan dikeringkan lalu
ceri kopi akan dikupas dan ditumbuk untuk menghasilkan biji kopi hijau.
Sedangkan pemrosesan basah, menggunakan alat penghilang lendir mekanik
yang membutuhkan 1000 liter air untuk menghasilkan biji kopi hijau.

c)

Coffee refinement and export
Biji kopi hijau yang dihasilkan pemrosesan sebelumnya tidaklah sama dalam
ukuran, bentuk, warna, dan bahkan kelembaban. Oleh karena itu, pada tahap ini
akan dilakukan peningkatan kualitas. Beberapa tahapan akan dilakukan:
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polishing, sorting, pencucian dan pengeringan. Setelah tahap ini biji kopi hijau
biasanya akan diekspor ke negara untuk diproses lebih lanjut.
d)

Coffee roasting and retail
Untuk menggoreng (roasting) kopi diperlukan energi panas. Dan untuk kopi
rendah kafein serta kopi instan memerlukan air untuk proses penggorengan.
Proses packaging kopi dilakukan pada tahap ini juga, karena setelah
penggorengan produk akan langsung diberikan merek untuk dijual ke pelanggan
langsung atau retailer.

e)

Consumption
Tahap ini adalah kopi sampai ke pelanggan akhir, pelanggan akhir dapat
membeli kopi yang sudah jadi di kedai kopi atau menyeduhnya sendiri dengan
membeli kopi yang masih berbentuk bubuk kopi

f)

Disposal
Tahapan terakhir adalah pembuangan, konsumen akan membuang ampas kopi,
saringan kopi, dan juga bungkusan kopi.
Dalam setiap aktivitas pada rantai kopi di atas, terdapat beberapa agen atau aktor

yang menjalankan aktivitas tersebut (Gambar II-4). Mulai dari agen lokal yang
mengumpulkan buah kopi dari penanam kopi kecil, wholesaler yang bertugas sebagai
trader dan exporter biji kopi, lalu ada roaster, penjual eceran dan konsumen [24].
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Gambar II-4 Diagram aktor pada rantai kopi [24]
II.1.2 Value chain Kopi
Value chain atau rantai nilai berbeda dengan rantai suplai. Rantai nilai adalah
rantai mengalokasikan nilai pada setiap tahap pada rantai suplai [25]. Analisis rantai
nilai ini dilakukan untuk mengestimasi distribusi pendapatan atau surplus sepanjang
rantai kopi [26].
Dari rantai suplai kopi pada bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa kopi
bukanlah produk yang dapat dijual langsung pada pelanggan akhir (end customer)
setelah dari perkebunan, oleh karena itu kopi memiliki rantai penambahan nilai dari
aktor-aktor yang memprosesnya, sampai pada nilai akhir yang dapat dinikmati oleh
konsumen.
Gambar II-5 menunjukkan beberapa kategori untuk setiap entitas yang
mendapat bagian sejalan dengan rantainya [27].
1. Petani memetik atau memanen buah kopi yang dry-process atau wet-process,
menerima farm gate price
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2. Lalu buah-buah kopi tersebut akan diproses, hasil dari pemrosesan dengan dua
masukkan yang berbeda (dry atau wet process) kira-kira sama, factory gate
price.
3. Biji hasil pemrosesan akan dilanjutkan ke perantara untuk diekspor,
pembayaran yang didapat free onboard price
4. Biji-biji tersebut lalu dikirim ke negara yang mengimpor kopi. Biaya yang
dikenakan adalah cost, insurance dan kargo.
5. Importir lalu melanjutkan biji-biji tersebut dengan harga grosiran (wholesale
price)
6. Roaster kopi memproses kopi dan menjualnya dengan harga factory gate
7. Retailer menjual kopi ke publik dengan harga eceran untuk konsumsi dalam
negeri, seperti restoran, caterer, bar kopi, dan konsumsi rumahan.
Pembagian margin antara aktor-aktor dalam rantai kopi dialokasikan, seperti berikut
[24]:
a)

Produsen:

20%

b)

Penengah lokal:

11%

c)

Trader internasional:

8%

d)

Exportir:

6%

e)

Kargo dan asuransi:

2%

f)

Roaster:

30%

g)

Retailer

15%

h)

Pajak:

6%
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Gambar II-5 Diagram Value chain Kopi [27]
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II.1.3 Masalah terkait Rantai Kopi
Seiring dengan permintaan kopi yang terus meningkat karena konsumsi per hari
yang meningkat [4], industri ini masih memiliki tantangan pada rantai suplai maupun
rantai nilainya. Berikut adalah tantangan yang dihadapi [28]:
1. Tantangan lokasi: jutaan petani kopi berada di tempat terpencil, hal ini membuat
mereka sulit untuk mempertahankan keberlanjutan produksi kopi
2. Tantangan sosial: kumpulan petani yang lanjut usia, petani muda yang pindah
ke kota, dan kemiskinan pada pemanen kopi
3. Tantangan ekonomi: mahalnya sumber daya, kecilnya tingkat produktivitas,
tumbuhan tua, kekurangan informasi pasar, dan kurangnya akses langsung ke
pasar
4. Tantangan krisis pasar: mayoritas dari negara berkembang bergantung pada
komoditas agrikultur. Oleh karena itu, sangat rentan terhadap krisis pasar
internasional.
5. Tantangan lingkungan: terjadi erosi dan degradasi tanah, perubahan cuaca, dan
faktor-faktor lain.
6. Tantangan waktu dan harga: rantai suplai pada kopi saat ini mahal, kompleks
dan memakan banyak waktu. Dibutuhkan beberapa hari untuk melakukan
pembayaran antara manufaktur dan supplier, atau antara pelanggan dan penjual.
Ditambah lagi, kontrak harus diurus oleh pihak hukum dan membutuhkan uang
dan waktu.
7. Tantangan traceability: transaksi kopi tidak dapat dilacak kembali ke supplier,
hal ini membuat kecacatan pada kopi sulit dieliminasi
8. Tantangan gesekan: banyak penengah dan beberapa komunikasi antara pihak
ketiga di rantai kopi yang memungkinkan dapat menyebabkan selisih paham
9. Tantangan transparansi: proses rantai suplai kopi – termasuk penyediaan, proses
manufaktur, pergudangan, dan distribusi – terdiri dari beberapa relasi antara
supplier, subkontraktor, dan pelanggan. Terdapat tambahan yaitu, fungsi
asosiasi internal yang menggunakan sistemnya untuk melacak produk kopi dan
menjaga layanannya. Faktor ini menambah gesekan dan mengurangi
transparansi [29].
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II.2 Blockchain
Pada subbab ini akan dijelaskan tentang definisi blockchain, cara kerja
blockchain, arsitektur blockchain, klasifikasi blockchain, dan algoritma konsensus dari
blockchain.
II.2.1 Definisi
Seperti namanya blockchain (rantai blok), teknologi ini terdiri dari blok dan
rantai. Akan tetapi, dalam konteks ini yang dimaksud sebagai blok adalah informasi
digital yang terhubung satu sama lain dan disimpan dalam database publik, yang kita
sebut sebagai rantai [30].
Teknologi ini juga disebut dengan istilah buku besar bersama yang terdistribusi,
yang akan mencatat transaksi antara dua pihak atau lebih secara efisien dan dapat
diverifikasi, dan bersifat permanen [31]. Data yang sudah dicatat pada suatu blok tidak
akan dapat diganti lagi, hal yang dapat dilakukan adalah membuat blok baru yang
menyatakan perubahan atas blok tertentu, dan memerlukan persetujuan mayoritas
jaringan [32].
II.2.2 Cara kerja Blockchain
Secara sederhana, cara kerja blockchain adalah seperti spreadsheet yang
berisikan transaksi-transaksi lalu diduplikat ratusan kali di antar jaringan komputer.
Jaringan ini dirancang agar spreadsheet diperbaharui secara rutin [33]. Dari ilustrasi ini
dapat dilihat bahwa blockchain tidak memiliki perantara, semua orang dapat menulis
transaksi pada spreadsheet mereka masing-masing. Oleh karena itu, blockchain
memiliki cara untuk mengesahkan setiap transaksi(blok) yang dicatat, yaitu dengan
persetujuan antara semua pencatat spreadsheet (konsensus) dalam sistem. Hal ini
membuat teknologi ini dapat diverifikasi dan diaudit untuk setiap transaksi dalam setiap
spreadsheet yang dimiliki oleh setiap partisipan [34].
II.2.3 Arsitektur Blockchain
Pada Gambar II-6 dapat dilihat bahwa, setiap blok memiliki hash dari blok
sebelumnya pada header blok tersebut. Dan setiap blok hanya memiliki satu parent
block. Untuk blok yang pertama kali dibuat disebut dengan genesis block, blok yang
tidak memiliki parent block [35].
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Gambar II-6 Arsitektur Blockchain [36]
Blok
Blok memiliki block header dan block body. Block header terdiri dari beberapa
komponen yaitu [36]:
1. Block version: Menunjukkan peraturan validasi yang digunakan
2. Merkle tree root hash: nilai hash untuk setiap transaksi pada blok tersebut
3. Waktu: waktu untuk pembuatan blok dalam detik sejak 1 Januari 1970 (waktu
universal)
4. nBits: target minimal dari hash yang valid
5. Nonce: 4-byte yang disediakan, biasanya berawalan dengan nol dan akan
bertambah untuk setiap perhitungan nilai hash
6. Parent block hash: 256-bit nilai hash yang menunjuk ke blok sebelumnya
Sedangkan block body terdiri dari penghitung transaksi dan transaksi-transaksi
yang dicatat pada blok tersebut [36]. Blockchain menggunakan mekanisme kriptografi
asimetris untuk melakukan validasi suatu transaksi [37]. Tanda tangan digital (digital
signature) yang menggunakan mekanisme kriptografi asimetris hanya digunakan pada
lingkungan yang kurang terpercaya.
Digital Signature
Pengguna blockchain memiliki sepasang kunci, yaitu private key dan public key.
Private key harus bersifat konfidensial digunakan untuk menandatangani transaksi [38].
Dalam proses penandatanganan transaksi, terdapat dua fase yang akan dilalui: fase
menandatangani dan fase verifikasi [39]. Contoh, seorang pengguna, bernama Alice,
ingin mengirimkan pesan ke Bob. (1) Pada fase menandatangani, Alice melakukan
enkripsi data yang ingin dikirim dengan private key lalu mengirimkan hasil enkripsi
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dan data orisinalnya ke Bob. (2) Pada fase verifikasi, Bob akan melakukan validasi
dengan public key Alice. Dalam kasus ini, Bob dapat dengan mudah memeriksa apakah
data yang sampai kepadanya valid atau tidak. Digital signature seperti ini yang
digunakan pada blockchain adalah Elliptic Curve Signature Algorithm (ECDSA) [40].
Karakteristik utama dari Blockchain
Berikut adalah karakteristik utama yang dimiliki oleh blockchain [41]:
a)

Desentralisasi: Tidak terpusat kepada satu pihak

b)

Persistency: Selama mayoritas node memegang catatan yang valid, maka
jaringan blockchain akan bersifat persistent

c)

Anonim: pada public blockchain, seperti Bitcoin, tidak ada informasi terkait
pengguna.

d)

Auditability: terdapat waktu dalam blok yang dicatat dan sifatnya persistent
maka blockchain cukup mudah untuk dilacak

II.2.4 Klasifikasi Teknologi Blockchain
Permissionless Blockchain bersifat terbuka dan desentralisasi, siapa pun dapat
bergabung dan meninggalkan jaringan sebagai pembaca ataupun yang menulis [42].
Walaupun ada kemungkinan untuk membuat permissionless blockchain yang dapat
menyembunyikan beberapa hal privasi dengan menggunakan kriptografi [42].
Permissioned Blockchain adalah blockchain yang pembaca dan penulisnya ter otorisasi.
Untuk blockchain ini, terdapat entitas sentral yang menentukan atribut dan hak dari
peer untuk berpartisipasi dalam menulis atau hanya membaca operasi dari blockchain
[42].
Komparasi antara permissioned dan permissionless blockchain terdapat pada
tabel berikut.
Tabel II-2 Tabel perbedaan public blockchain dan permissioned blockchain [43]
Pihak pusat
Akses

Blockchain publik
Permissioned Blockchain
Tidak ada administrator atau Memiliki beberapa derajat dari
kepemilikan terpusat
administrator
Hanya yang dipilih sebelumnya
Semua dapat bergabung
yang dapat bergabung dengan
jaringan
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Tingkat
kepercayaan

Keterbukaan

Keamanan

Kecepatan

Identitas

Konsensus

Aset

Aturan
kepemilikan

Blockchain publik
Permissioned Blockchain
Anggota jaringan tidak perlu Derajat lebih tinggi antara anggota
diperlukan (Karena kompromi
saling percaya
beberapa anggota dapat mengganti
buku besar)
Buku besar bersifat terbuka dan Derajat
keterbukaan
dan
transparan untuk semua anggota transparansi untuk setiap anggota
jaringan
cukup memungkinkan terjadi
Keamanan dilakukan melalui Keamanan
dilakukan
dengan
distribusi node dalam jaringan kontrol akses dikombinasi dengan
skala besar
DLT pada skala jaringan kecil
Proses lebih lambat sehingga Lebih cepat dan memungkinkan
lebih besar volume transaksi yang
volume transaksi lebih kecil
terjadi
Identitas
pengguna
tidak Verifikasi
identitas
biasanya
diketahui atau dilindungi dengan diperlukan oleh pemilik atau
memberikan nama samara
administrator
Proof of work yang sulit Banyak jenis mekanisme konsensus
dibutuhkan untuk mekanisme (biasanya lebih sederhana dan
murah daripada PoW di blockchain
konsensus
publik)
Biasanya:
native Semua aset
cryptocurrencies. Akan tetapi,
dapat diimplementasikan ke
tempat
Peraturan lebih berfokus pada Peraturan berfokus pada kejelasan
kekurangan kepemilikan dan kepemilikan dan administrator
tidak ada entitas yang mengatur biasa dianggap entitas legal
buku besar

II.2.5 Algoritma Konsensus
Oleh karena dalam blockchain digunakan pada nodes yang tidak dapat
dipercaya, ketika ingin membuat kesepakatan bersama (konsensus) dapat terjadi
Masalah Byzantine Generals (BG) [44]. Masalah Byzantine Generals adalah keadaan
terdapat dua jendral yang masing-masing memimpin sekelompok tentara perang.
Dalam suatu peperangan, mereka hanya dapat menang jika kedua kelompok tentara
menyerang musuh mereka secara bersamaan dan mereka akan kalah jika kedua jenderal
tidak saling sepakat untuk aksi yang akan dilakukan. Misal, salah satu jendral ingin
menyerang dan salah satunya lagi ingin mundur, belum lagi terdapat masalah pesan dari
satu jenderal ke jenderal lain ditukar oleh musuh di tengah jalan walaupun mereka
sudah sepakat untuk sama-sama menyerang [45]. Oleh karena ini, dibutuhkan protokol
tertentu untuk memastikan catatan pada semua node itu konsisten.
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II.2.5.1 PoW (Proof of Work)
Ini adalah strategi konsensus yang digunakan pada Bitcoin [46]. Jika sebuah
node ingin mencatat sebuah blok, banyak usaha yang harus dilakukan oleh node
tersebut untuk membuktikan bahwa node tersebut tidak memiliki keinginan untuk
menyerang jaringan blockchain yang ada [47], hal ini yang mendasari cara kerja
konsensus ini. Konsensus membutuhkan nilai hash yang dihitung tersebut untuk sama
dengan atau lebih kecil dari nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika salah satu
node dalam jaringan berhasil mencapai nilai yang tentukan itu, blok tersebut akan
disebarkan ke jaringan dan semua node dalam jaringan masing-masing mengkonfirmasi
kebenaran nilai hash itu. Dan setelah itu blok dinyatakan valid, setelah itu semua node
harus menambahkan blok ini ke blockchain mereka. Nodes yang menghitung nilai hash
ini disebut dengan miners dan proses pengerjaan PoW ini disebut mining dalam Bitcoin.
II.2.5.2 PoS (Proof of Stake)
Ini adalah protokol yang lebih ramah energi dibanding dengan PoW. Miner
dalam PoS harus membuktikan kepemilikan dengan memiliki sejumlah uang
(cryptocurrency yang dibuat pada blockchain tertentu). Pemilihan dengan melihat
jumlah saldo cukup tidak adil karena orang yang paling kaya di jaringan tersebut akan
mendominasi [48]. Dikarenakan oleh hal ini, terdapat beberapa solusi yang diajukan
untuk mengombinasi jumlah saldo dan hal lain untuk menambah blok baru pada
jaringan. Contoh, pada Blackcoin [49] pembuat blok selanjutnya akan diacak dengan
menggunakan rumus yang mencari nilai hash yang paling kecil lalu dikombinasikan
dengan saldo orang tersebut.
II.2.5.3 PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance)
Protokol ini adalah replikasi algoritma untuk toleransi kesalahan byzantine.
PBFT dapat menangani ⅓ replika byzantine yang berbahaya [50]. Blok baru akan
ditentukan dalam satu putaran yang di dalamnya terdapat sebuah node primer yang
akan dipilih berdasarkan peraturan yang ada. Awalnya client akan membuat request
kepada node primer, lalu node primer akan melanjutkan request ke setiap node, pada
saat ini adalah fase pre-prepared. Semua node akan memeriksa validitas transaksi dari
sequence number yang ada, signature, dan metadata yang lain. Setelah transaksi dalam
pesan valid maka setiap node akan memproses transaksi menjadi prepared. Setelah itu,
jika semua pesan prepared sudah disebarkan semua. Akan masuk ke fase commit
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kembali ke client. Di setiap fase, setiap node akan lanjut ke fase berikutnya jika
mendapat ⅔ vote dari semua node [51].
II.2.5.4 DPOS (Delegated Proof of Stake)
Protokol serupa dengan PoS. Pada blockchain dengan konsensus DPoS, para
pemangku kepentingan akan melakukan voting untuk memilih siapa yang akan
melakukan keamanan jaringan demi kepentingan mereka. Delegat yang dipilih juga
dapat dianggap sebagai saksi dan mereka bertanggung jawab dalam pencapaian
konsensus selama pembuatan dan validasi blok baru [52].
II.2.5.5 Ripple
Algoritma konsensus ini menggunakan sub jaringan yang terpercaya dalam
suatu jaringan yang lebih besar. Dalam jaringannya, node dibagi menjadi dua yaitu:
server untuk partisipasi dalam proses konsensus dan terdapat client hanya untuk
mengirimkan uang digital dalam jaringan tersebut. Setiap node memiliki Unique Node
List (UNL). UNL ini sangat penting untuk server ketika menentukan suatu transaksi
akan dimasukkan ke blok untuk disimpan di blockchain. Ketika melakukan hal ini,
server akan melakukan query node yang melakukan transaksi dalam UNL, dan jika
kesepakatan yang diterima sudah lebih 80%, transaksi akan dimasukkan ke blok. Hal
ini dikarenakan, blockchain akan tetap benar selama transaksi berasal dari node yang
memiliki persentase faulty nodes dalam UNL lebih kecil dari 20% [53].
II.2.5.6 Tendermint
Suatu blok akan ditentukan dalam satu putaran yang di dalamnya terdapat orang
dengan saldo paling banyak yang akan menentukan dan menyebarkan blok yang belum
terkonfirmasi. Dalam protokol ini, proses dapat dibagi menjadi tiga tahap: 1) Prevote
step. Validator akan memilih untuk menyebarkan blok yang prevoted sebagai blok yang
diajukan untuk dicatat. 2) Precommit step. Jika node validator menerima ⅔ pada blok
prevote yang diajukan, node tersebut akan menyebarkan precommit untuk blok
tersebut. Jika blok precommit tersebut menerima ⅔ suara dari semua node, lalu
masuklah ke tahapan commit. 3) Commit step. Node yang memvalidasi blok dan
menyebarkan pemberitahuan untuk komit blok. Jika node menerima ⅔ dari
pemberitahuan komit tersebut, validator akan mencatat blok tersebut ke blockchain.
Berbeda dengan PBFT, node harus menahan uang mereka untuk menjadi validator, dan
jika node validator melakukan kecurangan, node tersebut akan dihukum [54].
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II.3 Smart contract
Smart contract adalah instruksi elektronik yang self-executing dan dituliskan
dalam kode komputer [55]. Tujuan dari smart contract adalah mengurangi kebutuhan
dari pihak ketiga yang terpercaya, biaya pelaksaan, dan hal-hal mendadak yang
merugikan [56]. Salah satu contoh smart contract yang konvensional adalah vending
machine.
Dalam konteks blockchain, smart contract adalah protokol komputer yang
memfasilitasi, verifikasi, dan memperkuat kontrak antara pihak-pihak dalam
blockchain secara digital [57]. Kontrak ini lalu akan di-host pada jaringan blockchain
[58]. Hal ini memungkinkan pembuatan Decentralized Application (Dapps), jika dibuat
aplikasi web berbasis blockchain, smart contract akan berada di bagian back-end [59].

II.4 Kopi dan Blockchain
Blockchain dapat bermanfaat dalam banyak hal, salah satunya manajemen
rantai suplai pada industri. Salah satu kasus yang membutuhkan teknologi blockchain
adalah supply chain management (SCM) [42]. Dalam penggunaan blockchain pada
SCM, memungkinkan SCM berevolusi menjadi DCM (demand chain management)
yang menjadikan keinginan pelanggan menjadi rantai utamanya. DCM memberikan
kelebihan yaitu, menurunkan biaya, performa customer service yang lebih baik,
percepatan dari ide sampai ke pasar [42].
Dalam industri kopi, blockchain juga dapat diterapkan untuk meningkatkan
traceability dalam rantai suplai kopi. Hal ini dikarenakan, blockchain memiliki
karakteristik utama immutability, traceability, dan keamanan. Karakteristik ini sering
digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk menambah pendapatan mereka dan
menyelesaikan isu tentang kepalsuan yang telah mempengaruhi jutaan merek. Studi
dari Global Financial Integrity Organization (GFIO) mengira nilai barang palsu atau
pembajakan barang dari perdagangan dunia adalah 923 miliar US sampai 1.13 triliun
US setiap tahunnya [60]. Tidak terkecuali kopi, orisinalitas kopi juga dapat
dipertahankan jika karakteristik utama blockchain dimanfaatkan dalam rantai suplai
kopi.
Selain memastikan kualitas dan mengurangi kecurangan dalam industri kopi,
blockchain dapat digunakan untuk membantu kesejahteraan petani kopi. Hal ini
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diterapkan oleh Moyee Coffee. Moyee Coffee memungkinkan pelanggannya untuk
mengetahui semua aktor yang berperan terhadap kopi yang sampai di pelanggan. Dalam
penerapan teknologi ini, pelanggan diharap mengerti alasan perusahaan ini menjual
kopi dengan harga yang ada, karena Moyee Coffee menaikkan pembayaran petani yang
mengikuti dan mematuhi standar perkebunan dari perusahaan. Bukan hanya itu,
pelanggan juga dimungkinkan untuk memberikan tip kepada petani untuk membantu
kesejahteraan petani [9].

II.5 Penelitian Terkait
Pada subbab ini, akan dijelaskan secara ringkas terkait penelitian-penelitian yang
terkait dengan Tugas Akhir ini serta apa hal yang diadopsi dari penelitian terkait
tersebut.
II.5.1 Blockchain-based Technology in the Coffee Supply Chain Trade:
Case of Burundi Coffee
Penelitian ini adalah tentang penerapan teknologi blockchain pada rantai suplai
kopi di India. Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuesioner, dan yang terkumpul
66 responden (konsumen dan produsen kopi) yang merepresentasikan industri kopi di
Burundi. Studi ini memberikan Technology Acceptance Model berbasis teknologi
blockchain (Gambar II-7). Blockchain dapat memungkinkan rantai suplai kopi untuk
terhubung secara langsung dalam jaringan sehingga mampu untuk mendapatkan
informasi tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini memungkinkan untuk menghemat
biaya, waktu, dan usaha serta meningkatkan keberlanjutan sistem [61]. Berikut adalah
kerangka kerja yang diberikan
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Gambar II-7 Kerangka kerja dari pendekatan TAM [61]
II.5.2 Methodological Approach to the Definition of a Blockchain System
for the Food Industry Supply Chain Traceability
Pada penelitian ini, diberikan metode untuk mengintegrasikan teknologi
blockchain dalam industri makanan sehingga memungkinkan traceability sepanjang
proses rantai suplai dan menyediakan pelanggan dengan informasi yang cukup tentang
asal dari produk untuk melakukan pertimbangan pembelian. Metode ini mengumpulkan
best practice dari bidang marketing, proses rekayasa dan teknologi, ditambah juga
pengalaman dari peneliti saat penerapan metode ini pada industri kopi di pasar
Kolombia. Penelitinya melakukan ekstraksi dari best practice yang ada dan
membuatnya menjadi sederhana untuk orang-orang yang tertarik dalam penggunaannya
dan peranannya. Hasilnya adalah metode yang mudah dan sederhana yang cocok untuk
produk apa pun, rantai suplai, dan yang membutuhkan konfigurasi sistem, karena
terdapat sifat produk yang beraneka ragam dan dapat beradaptasi [60].
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II.5.3 Trading transparency: How it affects the coffee farmers?
Penelitian ini dilakukan untuk menguji dua konsep perdagangan dalam industri
kopi, yaitu perdagangan langsung dan berbasis teknologi blockchain, dan bagaimana
konsep-konsep perdagangan ini mempengaruhi kehidupan petani. Penelitian ini
dilakukan dengan analisis dari pihak konsumen dan supplier, dan koresponden dengan
perdagangan langsung dan yang berbasis blockchain. Dan dengan melalui riset
kualitatif deduktif, secara empiris ditemukan bahwa petani kopi yang terdapat pada
negara berkembang, seperti Ethiopia dan Guatemala dapat lebih baik melalui hubungan
yang transparan dan esensial, hal ini terdapat pada kedua konsep perdagangan ini. Di
sisi lain, blockchain lebih dapat mendorong untuk pelanggan lebih etis untuk membantu
petani dengan daya beli yang dimiliki dan pembeli dapat memberikan koneksi personal
untuk berjuang dan berkembang bersama [62].
II.5.4 Peran Penelitian terkait
Berikut adalah tabel terkait hal yang diadopsi dari setiap penelitian terkait yang
telah dijelaskan di atas.
Tabel II-3 Hal yang diadopsi dari penelitian terkait
No.
Judul
Hal yang diadopsi
Blockchain-based Technology in Hasil yang menyatakan penerapan teknologi
1.
the Coffee Supply Chain Trade: blockchain akan memberikan transparansi dan
dokumentasi setiap transaksi yang terjadi dari
Case of Burundi Coffee
petani sampai konsumen. Hasil ini yang mendasari
bahwa penerapan blockchain akan menyelesaikan
beberapa masalah dalam rantai kopi
Methodological Approach to the Referensi metodologi untuk mendefinisikan sistem
2.
Definition of a Blockchain blockchain pada pencatatan value chain kopi.
System for the Food Industry
Supply Chain Traceability
Trading transparency: How it Hasil yang menyatakan bahwa penerapan
3.
blockchain dapat membantu kesejahteraan petani
affects the coffee farmers?
kopi di negara berkembang
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BAB III

PERANCANGAN

Bab ini akan menjelaskan tentang kebutuhan sistem dan rancangan sistem yang
akan dibangun.

III.1 Deskripsi Umum Sistem
Sistem pencatatan rantai nilai kopi merupakan sebuah sistem yang
memungkinkan setiap aktor yang berperan dalam rantai tersebut untuk mencatat proses
apa yang dilalui oleh biji kopi yang sampai pada aktor tersebut dan menyimpan data
tersebut dan penambahan nilai yang terjadi pada biji kopi tersebut. Aktor yang
mencatatkan proses dan hasil dari proses terhadap biji kopi juga akan tercatat dalam
sistem sehingga sistem memiliki data setiap aktor yang mencatat dan apa yang dicatat
oleh aktor tersebut. Pencatatan aktor, proses, dan hasil dari proses akan biji kopi ini
dapat digunakan untuk tracing dari mana biji kopi yang dinikmati oleh konsumen
berasal, siapa saja yang dipekerjakan oleh pemilik usaha kopi, apresiasi untuk aktoraktor yang melakukan proses terhadap kopi dengan baik, dan banyak hal lain.
Sistem ini dapat menyelesaikan beberapa masalah kopi, seperti tracing
kesalahan pemrosesan jika terdapat komplain dari pelanggan, pemilik usaha kopi tidak
mempekerjakan anak di bawah umur, kegunaan analisis untuk analisis perubahan harga
yang terjadi, dan lain-lain. Pencatatan dengan dukungan teknologi blockchain ini dapat
memberikan keuntungan karena teknologi ini memungkinkan pencatatan dilakukan
dengan transparan, aman, dan terpercaya. Hal ini dimungkinkan karena cara kerja
teknologi blockchain yang terdistribusi, terbuka, dan dapat diakses oleh pihak-pihak
yang berkepentingan.

III.2 Deskripsi Kebutuhan Sistem
Sistem pencatatan dan basis data value chain kopi tidaklah sesederhana
mengatur pencatatan. Namun, sistem ini cukup kompleks karena melibatkan seluruh
aktor yang berperan dalam pemrosesan kopi sampai ke pelanggan. Oleh sebab itu, perlu
didefinisikan dan dianalisis kebutuhan sistem, baik fungsional, non fungsional. Dari
kebutuhan ini akan dianalisis untuk kebutuhan penggunaan teknologi blockchain.
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III.2.1 Kebutuhan Fungsional
Dalam rantai nilai kopi terdapat beberapa aktivitas umum yang dilakukan setiap
aktor dalam menambah nilai kopi. Berikut aktivitas tersebut.
1. Membuat aset kopi (Create)
Petani akan memulai pencatatan rantai nilai dari kopi dengan membuat aset kopi
dengan state ceri kopi.
2. Mengubah state kopi (Update)
Setiap aktor dapat memiliki hak untuk mengubah state aset kopi digital mereka,
tetapi setiap aktor hanya dapat mengubah state kopi yang mereka miliki sesuai
dengan peran mereka. Petani dapat mengubah ceri kopi menjadi green coffee,
factory dapat mengubah green coffee menjadi sorted and graded coffee, roaster
hanya dapat mengubah sorted and graded coffee menjadi roasted coffee, dan
retailer hanya dapat roasted coffee menjadi consumable coffee.
3. Membeli/menjual aset kopi (Buy)
Semua aktor dalam rantai penambahan nilai kopi dapat melakukan pembelian
aset kopi, dari aktor-aktor lain.
Berikut adalah analisis kebutuhan fungsional lebih lanjut dari kedua aktivitas
umum di atas.
1. Create
Pada aktivitas pembuatan aset kopi (create) petani akan memasukkan harga dari ceri
kopi yang dipanen. Kopi yang diciptakan oleh petani dibuat dengan satuan batch –
satuan yang dibuat untuk merepresentasikan aset kopi digital. Setelah petani
memasukkan harga untuk batch yang dipanen, sistem akan menciptakan id untuk kopi
batch tersebut dan didaftarkan ke sistem. Tabel III-1 adalah daftar kebutuhan petani
dalam penggunaan sistem
Tabel III-1 Kebutuhan pengguna dari aktivitas create
UR_ID

Kebutuhan pengguna

UR-01

Hanya pengguna dengan peran petani yang dapat membuat aset kopi.

UR-02

Pengguna dengan peran petani dapat mencatatkan atribut harga kopi yang dibuat
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UR_ID

Kebutuhan pengguna

UR-03

Satu petani dapat menciptakan lebih dari satu aset kopi.

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan pengguna di atas, pada Tabel III-2 diturunkan
kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem pencatatan dan basis data rantai
nilai kopi.
Tabel III-2 Kebutuhan fungsional dari aktivitas create
FR_ID

Kebutuhan Fungsional

FR-01

Sistem dapat membedakan setiap pengguna yang menggunakan sistem tersebut
berdasarkan perannya

FR-02

Sistem dapat memberikan izin pembuatan aset kopi sesuai dengan peran yang telah
ditentukan

FR-03

Sistem dapat menerima masukan atribut harga aset kopi yang diciptakan

FR-04

Sistem dapat mengizinkan suatu pengguna mendaftarkan lebih dari satu aset kopi

2. Update
Pada aktivitas pengubahan status kopi, pengguna akan memasukkan id kopi yang ingin
diproses. Setelah itu, pengguna akan memasukkan harga baru dari kopi yang akan
diproses. Pengguna hanya dapat mengubah status kopi berdasarkan perannya. Tabel
III-3 adalah daftar kebutuhan semua pengguna untuk aktivitas pengubahan state kopi.
Tabel III-3 Kebutuhan pengguna dari aktivitas update
UR_ID

Kebutuhan pengguna

UR-03

Hanya pengguna dengan peran yang ditentukan yang dapat mengubah kopi ke state
tertentu

UR-04

Pengguna yang mengubah state kopi dapat mengganti atribut harga

UR-05

Pengguna hanya dapat mengubah state aset kopi yang dimiliki

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan pengguna di atas, pada Tabel III-4 adalah kebutuhan
fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem pencatatan dan basis data rantai nilai kopi
untuk aktivitas update.
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Tabel III-4 Kebutuhan fungsional aktivitas update
FR_ID

Kebutuhan fungsional

FR-05

Sistem dapat memberikan izin pengubahan aset kopi sesuai dengan peran yang
telah ditentukan

FR-06

Sistem dapat mengganti atribut harga aset kopi yang diubah

FR-07

Sistem hanya mengizinkan suatu pengguna mengubah state kopi yang dimiliki oleh
pengguna tersebut

3. Buy
Pada aktivitas pembelian aset kopi yang dilakukan oleh pengguna sistem, pengguna
yang ingin membeli dimungkinkan untuk melihat aset-aset kopi yang dihasilkan oleh
aktor lain. Lalu pembeli membeli batch kopi berdasarkan ID kopi. Tabel III-5 adalah
kebutuhan pengguna sistem yang diturunkan dari aktivitas membeli/menjual aset kopi
Tabel III-5 Kebutuhan pengguna aktivitas buy
UR_ID

Kebutuhan pengguna

UR-06

Pengguna dapat melihat batch-batch kopi yang tersedia untuk dibeli

UR-07

Pengguna dapat membeli aset kopi yang tampilkan

UR-08

Pengguna dapat membeli lebih dari satu batch kopi

Berdasarkan kebutuhan pengguna di atas, Tabel III-6 adalah kebutuhan fungsional yang
harus dipenuhi oleh sistem pencatatan dan basis data rantai nilai kopi.
Tabel III-6 Kebutuhan fungsional aktivitas buy
FR_ID

Kebutuhan fungsional

FR-08

Sistem dapat menampilkan kopi-kopi yang hanya dibeli oleh pengguna
berdasarkan perannya

FR-09

Sistem dapat mengizinkan pembelian kopi tertentu oleh semua pengguna

FR-10

Sistem dapat memvalidasi kelengkapan untuk penjualan dan pembelian kopi

FR-11

Sistem dapat mengganti atribut kepemilikan kopi setelah dibeli oleh pengguna lain

Selain dapat memenuhi aktivitas setiap aktor dalam rantai kopi, sistem yang
dikembangkan juga dapat memenuhi sifat traceability dari setiap kopi yang diproduksi
oleh setiap aktor.
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Tabel III-7 Kebutuhan fungsional di luar dari aktivitas setiap aktor
FR_ID

Kebutuhan fungsional
Sistem dapat menampilkan perjalanan proses yang sudah dialami oleh setiap batch
kopi

FR-12

III.2.2 Kebutuhan non-fungsional
Selain kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi, sistem juga memiliki
kebutuhan non-fungsional, kebutuhan yang harus dipenuhi agar sistem tetap dapat
berjalan. Tabel III-8 adalah kebutuhan non-fungsional yang dibutuhkan oleh sistem.
Tabel III-8 Deskripsi kebutuhan non-fungsional
NFR_ID
NFR-01
NFR-02
NFR-03
NFR-04

Deskripsi Kebutuhan
Antarmuka pengguna sederhana dan mudah dipahami
Sistem mendukung browser berbasis web3 atau web3 enabled
Kepemilikan aset kopi oleh suatu aktor bersifat transparan
Setiap aset kopi bersifat traceable

III.2.3 Kebutuhan Penggunaan Teknologi Blockchain
Analisis kebutuhan akan teknologi blockchain sangat diperlukan. Hal ini
dilakukan agar penggunaan teknologi ini tidak berdasarkan tren teknologi yang canggih
saat ini. Melainkan, penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas dan
efisiensi. Analisis kebutuhan akan penggunaan teknologi blockchain dapat dilakukan
dengan mengikuti flowchart pada Gambar III-1.
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Gambar III-1 Diagram analisis kebutuhan penggunaan blockchain [42]
1. Hal yang pertama harus dijawab adalah apakah terdapat data yang butuh untuk
disimpan. Jika tidak ada data yang perlu disimpan menggunakan database,
apalagi kebutuhan akan kegunaan blockchain
2. Selanjutnya, penentuan siapa saja yang dapat menulis data yang ingin disimpan.
Jika penulis data atau informasi yang disimpan hanyalah seorang, tidak
dibutuhkan teknologi blockchain.
3. Ketiga, apakah terdapat pihak ketiga yang selalu aktif dan dapat dipercaya? Jika
ada, pihak ketiga tersebut dapat dimanfaatkan sebagai penulis data atau
informasi yang ingin disimpan, bahkan pihak ketiga tersebut dapat menjadi
verifier untuk setiap perubahan status.
4. Selanjutnya, apakah semua penulis diketahui? Jika tidak diketahui, dapat
digunakan permissionless blockchain.
5. Jika semua penulis diketahui, perlu dijawab apakah semua penulis terpercaya?
Jika iya, centralized database dengan akses ke semua penulis adalah solusi yang
paling baik.
6. Jika tidak semua penulis terpercaya, hal yang harus dipertimbangkan lagi adalah
apakah verifikasi dari publik dibutuhkan? Jika dibutuhkan, public permissioned
blockchain tepat untuk ini. Dan jika tidak, private permissioned blockchain
menjadi pilihan yang baik.
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Lalu, dilakukan analisis untuk menjawab apakah sistem yang akan dibangun
membutuhkan teknologi blockchain dengan pertanyaan pendekatan yang disediakan di
atas pada Tabel III-9.
Tabel III-9 Analisis kebutuhan blockchain untuk pencatatan value chain kopi
Pertanyaan

Jawaban

Apakah terdapat data atau informasi Ada, setiap perubahan state dari kopi harus dicatat
sebagai pembuatan aset kopi yang baru, dan
yang disimpan?
kepemilikan atas kopi juga harus dicatat.
Apakah terdapat beberapa penulis Iya, dari hulu ke hilir proses kopi ditangani oleh aktordata atau informasi yang ingin aktor yang berbeda sehingga aktor-aktor ini harus
disimpan?
mencatatkan pemrosesan yang mereka.
Apakah terdapat pihak ketiga yang Tidak ada. Pencatatan untuk value chain atau supply
selalu aktif?
chain tidak ada.
Apakah semua penulis diketahui?

Iya, aktor-aktor yang akan menulis pada database
adalah aktor-aktor yang memproses kopi.

Apakah semua penulis terpercaya?

Tidak, hal ini dibuktikan bahwa masih ada pelanggaran
etika yang dilakukan oleh perusahaan kopi.

Apakah
publik?

dibutuhkan

verifikasi Tidak, hanya aktor atau pihak yang memiliki peranan
dalam rantai kopi yang perlu memverifikasi setiap
transaksi yang terjadi.

Oleh karena itu, implementasi teknologi blockchain untuk pencatatan dan basis
data value chain kopi dapat menggunakan private permissioned blockchain menurut
pendekatan di atas. Secara singkat analisis dapat dilihat pada gambar
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Gambar III-2 Analisis kebutuhan penggunaan blockchain

III.3 Rancangan Sistem
Pada subbab ini akan membahas tentang identifikasi sumber daya sistem
berbasis blockchain, diagram use case, penentuan alur kerja sistem, arsitektur sistem,
smart contract, dan rencana pengujian sistem.
III.3.1 Identifikasi Sumber Daya Sistem Berbasis Blockchain
Terdapat tiga jenis sumber daya utama yang penting untuk diidentifikasikan
[63]. Sumber daya tersebut adalah asset, participant, dan transaction.
III.3.1.1 Identifikasi Aktor/Partisipan
Dari studi literatur pada bab dua, terdapat beberapa aktor atau entitas yang
berperan dalam rantai penambahan nilai pada kopi. Mulai dari agen lokal yang
mengumpulkan buah kopi dari penanam kopi kecil, wholesaler yang bertugas sebagai
trader dan exporter biji kopi, lalu ada roaster, penjual eceran dan konsumen [24].
Aktor-aktor ini dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut.
1. Petani
2. Pabrik/factory
3. Roaster
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4. Retailer
Keempat aktor di atas sudah cukup merepresentasikan semua aktor yang berperan
dalam rantai penambahan nilai kopi, hal ini dikarenakan banyak aktor yang terlibat
hanya pada sebagai agen penerus tanpa menambah nilai kopi.
III.3.1.2 Identifikasi Aset
Aset yang akan menjadi objek penyimpanan teknologi blockchain ini adalah
kopi. Kopi memiliki beberapa nama dari hasil pemrosesannya dalam value chain. Nama
ini akan dijadikan status dalam penyimpanan nantinya. Berikut status-status kopi yang
akan ada dalam penyimpanan.
1. Coffee Cherry
2. Green Coffee
3. Graded and Sorted Green Coffee
4. Roasted Coffee
5. Consumable Coffee
III.3.1.3 Identifikasi Transaksi
Untuk mengidentifikasi transaksi pada sistem berbasis blockchain dilakukan
pemetaan terhadap aktor dan aset. Tabel III-10 adalah hubungan antara aktor dan aksi
yang dilakukan oleh aktor terhadap aset.
Tabel III-10 Tabel aset terhadap aktor
Partisipan\Aset

Kopi
C

R

U

✓

✓

✓

Factory

✓

✓

Roaster

✓

✓

Retailer

✓

✓

Farmer

D

Dari tabel di atas akan ditentukan transaksi-transaksi yang dari aksi aktor terhadap aset
(Tabel III-11).
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Tabel III-11 Aksi aktor terhadap aset kopi
Partisipan

Aksi terhadap aset kopi

Farmer

1. Membuat kopi
2. Mengganti status kopi (dari ceri kopi menjadi green coffee)

Factory

1. Mengganti status kopi (dari green coffee kopi menjadi sorted and graded
green coffee)

Roaster

1. Mengganti status kopi (dari sorted and graded green coffee kopi menjadi
roasted coffee)

Retailer

1. Mengganti status kopi (dari roasted coffee kopi menjadi consumable
coffee)

III.3.1.4 Kontrol Akses Setiap Partisipan terhadap Transaksi
Setiap partisipan atau aktor yang berperan dalam rantai penambahan nilai kopi
memiliki akses kontrol untuk setiap transaksi yang ada. Tabel III-12 akses kontrol
setiap partisipan terhadap transaksi
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Tabel III-12 Akses kontrol setiap aktor

Create coffee cherry

From green coffee to
From coffee cherry to
From green coffee to From roasted coffee to
graded and sorted
green coffee
roasted coffee
consumable coffee
green coffee

C

R

U

C

R

U

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Partisipan\Transaksi

Farmer

✓

Factory

C

R

U

✓

✓

✓

✓

Roaster

R

U

✓

✓

✓

✓

Retailer
Customer

C

✓

✓

✓
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✓

C

R

U

✓

✓

✓

✓

III.3.2 Diagram Use case
Diagram Use Case adalah bentuk dasar dari kebutuhan sistem atau perangkat
lunak untuk program perangkat lunak yang akan dibangun. Use case akan memberikan
spesifikasi tentang perilaku dari sistem atau perangkat lunak. Konsep utama dari
pemodelan use case adalah untuk membantu merancang sistem dari pandangan
pengguna.
Gambar III-3 adalah use case dari sistem pencatatan dan basis data rantai
penambahan nilai kopi.

Gambar III-3 Diagram use case

III-12

III.3.3 Alur Kerja Sistem
Berikut alur kerja sistem berdasarkan setiap transaksi yang akan terjadi pada
sistem berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada.
a.

Pembuatan kopi

Gambar III-4 Flowchart pembuatan kopi
Proses ini hanya boleh diinisiasi oleh petani. Dapat dilihat pada Gambar III-4
dimulai dengan proses ‘pembuatan kopi’, pada proses ini petani akan memasukkan
harga kopi untuk jumlah batch panen saat itu. Dalam proses ini juga, sistem akan
membuatkan id untuk batch yang didaftarkan dan akan dicatat di blockchain. Setelah
ini, sistem akan melakukan update pada database yang mencatat ringkasan status kopi.

III-13

b.

Pembelian kopi

Gambar III-5 Flowchart pembelian kopi
Pembelian kopi dapat dilakukan oleh semua aktor yang sudah terdaftar. Gambar
III-5 memperlihatkan bahwa aktor akan melihat dan memilih kopi yang ia ingin beli.
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Setelah itu, sistem akan melakukan perubahan kepemilikan kopi, dan melakukan
pembaharuan pada tracer. Setelah melakukan perubahan, sistem akan melakukan
trigger untuk dilakukan pembayaran pada pembeli ke penjual. Lalu, sistem akan
melakukan update pada database yang mencatat ringkasan status kopi.
c.

Mengubah status kopi

Gambar III-6 Flowchart penggantian status kopi
Pada pemrosesan penggantian status kopi (Gambar III-6), aktor yang ingin
melakukan pergantian status akan memasukkan id kopi dan harga baru kopi yang akan
diganti statusnya, sistem akan melakukan pemeriksaan apakah terdapat id kopi tersebut
pada kepemilikan aktor, lalu dilakukan pemeriksaan status id saat ini. Setelah semuanya
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itu lulus, status dari kopi akan diubah. Pada akhir proses, sistem akan melakukan update
pada database yang mencatat ringkasan status kopi.
Semua proses pergantian status sepertinya mirip, tetapi tidak semua proses
pergantian status kopi dapat dilakukan oleh semua aktor. Hanya aktor yang punya peran
petani yang dapat mengubah kopi ceri menjadi green coffee, hanya factory yang dapat
melakukan sortir kopi dan grading pada green coffee, hanya roaster yang dapat
melakukan sangrai kopi, dan terakhir hanya retailer yang mampu membuat consumable
coffee.
III.3.4 Arsitektur Sistem
Arsitektur pada sistem pencatatan value chain berbasis blockchain akan dibagi
menjadi dua bagian yaitu, arsitektur fisik dan arsitektur logis. Arsitektur fisik adalah
arsitektur sistem yang dilihat dari struktur perangkat keras sedangkan arsitektur logis
adalah hubungan modul-modul yang ada antar perangkat untuk bersinergi.
III.3.4.1 Arsitektur Fisik
Gambar III-7 adalah ilustrasi arsitektur fisik pada sistem pencatatan value chain
kopi berbasis blockchain.

Ethereum
Network

Gambar III-7 Ilustrasi arsitektur fisik
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Ilustrasi di atas menunjukkan para aktor yang berperan pada rantai nilai kopi
akan mengakses sistem pencatatan melalui web. Lalu, web server akan melanjutkan
transaksi yang ada ke jaringan Ethereum melalui Web3 interface. Lalu Ethereum virtual
machine (atau node) akan melakukan broadcast ke semua node pada jaringan untuk
divalidasi dan dicatat oleh semua node. Setelah itu, web server akan mencatat status
terkini kopi yang menjadi objek transaksi tadi di summary database. Database ini
adalah database lokal yang digunakan untuk mencatat status dari kopi agar tracking
kopi tidak dilakukan secara iterasi pada saat tracking dilakukan.
Ethereum virtual machine pada jaringan Ethereum memiliki terdiri dari
beberapa bagian, yaitu blockchain lokal dan juga Ethereum client (Gambar III-8).

Gambar III-8 Komponen dalam Ethereum Virtual Machine
Web server akan terhubung dengan salah satu Ethereum virtual machine (atau
nama lain node). Web server akan terhubung dengan smart contract yang terdapat pada
Ethereum client di node yang terhubung dengan web server. Jika terjadi transaksi yang
dilanjutkan oleh web server ke Ethereum client, Ethereum client akan melakukan
broadcast ke jaringan Ethereum untuk divalidasi. Jika transaksi adalah valid, dilakukan
pencatatan oleh semua node termasuk node yang terhubung dengan web server pada
blockchain yang dimiliki oleh node tersebut.
Dalam database copy of blockchain setiap Ethereum client seperti gambar
Gambar III-8, terdapat blok-blok data yang disimpan seperti Gambar III-9
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Gambar III-9 Visualisasi blockchain pada database node
Blok pertama yang tercipta dari transaksi smart contract akan menunjuk ke
genesis block, lalu akan ada penghitung jumlah transaksi yang dicatat dalam blok
tersebut, dan hash setiap transaksi yang dicatat dalam blok. Blok selanjutnya akan
merujuk kepada hash blok yang urutannya lebih kecil daripada blok tersebut.
III.3.4.2 Arsitektur Logis
Gambar III-10 adalah ilustrasi arsitektur untuk sistem pencatatan value chain
pada kopi berbasis blockchain.
Web application adalah aplikasi web yang berada pada web server. Aplikasi
web ini memiliki beberapa modul yaitu modul untuk setiap aktor yang akan membuat
transaksi, lalu ada modul tracker, modul ini adalah modul yang mengatur bagian
tracking kopi jika kopi ingin dilacak. Lalu, terdapat juga modul market, modul yang
akan menampilkan kopi yang dimiliki oleh semua aktor untuk dibeli oleh aktor lain.
Aplikasi ini terhubung dengan database eksternal yang mencatat semua status dari kopi
yang ada.
Untuk melakukan transaksi jual beli kopi, pembuatan kopi, dan pemrosesan
kopi aplikasi web akan menghubungi Ethereum virtual machine (node) yang terhubung
melalui dompet digital yang menyimpan Ethereum coin, yaitu Metamask Wallet.
Metamask akan menjadi pihak ketiga yang terhubung ke jaringan untuk membantu
pembayaran biaya transaksi yang dilakukan.
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Gambar III-10 Arsitektur logis sistem
Aplikasi juga menggunakan Ethereum gate yang terdiri dari Web3 JS untuk
terhubung dengan Ethereum virtual machine, yang di kasus ini node akan menggunakan
Geth atau Party untuk menjalankan tugasnya. Dalam node ini terdapat smart contract
yang akan menjalankan prosedur broadcast transaksi yang dilakukan ke semua node
untuk divalidasi dan dicatat pada blockchain setiap node.
Dalam node, terdapat beberapa smart contract, yaitu actor manager contract
dan coffee tracer contract dan terdapat juga blockchain lokal untuk semua transaksi
yang dicatat.
III.3.5 Smart Contract
Sebelum pembuatan smart contract, struktur data dan hubungan antara kontrakkontrak yang akan dibuat juga harus didefinisikan. Kontrak yang akan dibuat adalah
sebagai berikut.
1. Actor manager contract
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Kontrak ini akan mengatur semua tentang aktor, dari registrasi aktor, validasi
apakah suatu aktor terdaftar atau tidak, pemeriksaan peran dari seorang aktor,
dan semua hal yang terkait dengan aktor. Kontrak ini juga memiliki struktur
data untuk setiap aktor yang terdaftar,
2. Coffee tracer contract
Kontrak ini akan menangani semua yang terkait dengan kopi. Dari pembuatan
kopi, penjualan, dan pencatatan untuk dapat dilacak saat dibutuhkan. Semua
pemrosesan kopi yang dilakukan oleh aktor di dunia nyata, akan dicatat melalui
kontrak ini. Kontrak ini memerlukan struktur data aktor yang terdapat pada
kontrak Actor Manager.
III.3.5.1 Struktur Data
Smart contract yang akan diimplementasi untuk sistem pencatatan dan basis
data value chain kopi akan diilustrasikan dengan diagram kelas pada Gambar III-11.

Gambar III-11 Class diagram untuk struktur data
Berikut adalah deskripsi dari setiap kelas pada diagram di atas.
Tabel III-13 Deskripsi kontrak ActorManager
Nama
Deskripsi
Atribut

Contract ActorManager
Kontrak yang akan menangi semua yang berkaitan dengan
manajemen aktor
-
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Methods

Register(address, role)

checkRole(address)
haveCoffee(address, id)

changeOwnershipCoffee(id,
address)

Method
untuk
melakukan
pendaftaran aktor dalam rantai
nilai pada kopi
Method untuk memeriksa peran
dari suatu alamat aktor
Method
untuk
memeriksa
apakah aktor dengan alamat
tersebut memiliki kopi batch
dengan id yang dimasukkan
Method yang akan mengubah
ownership aset kopi ke address
yang dimasukkan

Tabel III-14 Deskripsi struktur data aktor
Nama
Deskripsi
Atribut
Methods

Struct Actor
Struktur data dari actor yang akan disimpan
Address, name, role
-

Tabel III-15 Deskripsi kontrak CoffeeTracer
Nama
Deskripsi

Atribut
Methods

Contract CoffeeTracer
Kontrak yang menangani semua terkait kopi. Dari pencatatan kopi
yang ada, pemrosesan kopi, jual dan beli kopi, dan sampai tracing
kopi
Method untuk membuat asset
createCoffee(price)
kopi dengan harga yang
ditentukan
Method
yang
menangani
changeCoffeeState(id, price)
perubahan status kopi dari id
kopi yang dimasukkan dan
mengubah harga kopi baru
Method membeli kopi dari
purchaseCoffee(id)
pemilik kopi dengan id yang
dimasukkan
Method yang digunakan untuk
traceCoffee(id)
tracing kopi dengan id yang
diinginkan

Tabel III-16 Deskripsi struktur data kopi
Nama
Deskripsi
Atribut
Methods

Struct Coffee
Struktur data dari kopi yang akan disimpan
State, price
-
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III.3.5.2 Alur interaksi
Interaksi antar kontrak pada smart contract yang akan diimplementasi untuk
sistem pencatatan dan basis data value chain kopi akan diilustrasikan dengan diagram
alur di bawah.
a. Pembuatan kopi

Gambar III-12 Diagram sekuens pembuatan kopi
Pada Gambar III-12 terlihat, petani akan memanggil fungsi createCoffee
dengan parameter harga kopi yang dibuat lalu CoffeeTracer akan
memeriksa apakah aktor yang memanggil fungsi ini adalah petani. Hal ini
dilakukan dengan cara memanggil fungsi pada kontrak ActorManager, yaitu
checkRole. Setelah itu, ActorManager akan mengembalikan peran dari
alamat actor tersebut. Selanjutnya, jika tervalidasi actor tersebut adalah
petani, sistem akan menambahkan kopi pada penyimpanan aktor tersebut
dan membuat event ke jaringan.
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b. Pengubahan status kopi

Gambar III-13 Diagram sekuens pengubahan status kopi
Aktor akan memanggil fungsi changeCoffeeState dengan parameter harga
kopi yang ingin diganti statusnya dengan id dari kopi tersebut. Setelah itu,
CoffeeTracer akan memeriksa apakah actor yang memanggil fungsi ini
adalah actor yang memiliki akses untuk melakukan perubahan yang ia
minta, dengan cara memanggil fungsi pada kontrak ActorManager, yaitu
checkRole. Selanjutnya, ActorManager akan mengembalikan peran dari
alamat aktor tersebut. Lalu, akan dilakukan pemeriksaan apakah id kopi
yang dimasukkan adalah milik aktor tersebut. Setelah itu, jika tervalidasi
aktor tersebut boleh melakukan pengubahan status kopi, sistem akan
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menambahkan kopi pada penyimpanan aktor tersebut dan membuat event
ke jaringan (Gambar III-13)
c. Pembelian kopi

Gambar III-14 Diagram sekuens pembelian kopi
Pada Gambar III-14 terlihat bahwa aktor, yang ingin membeli kopi setelah
ia memilihnya, akan memanggil fungsi purchaseCoffee(id). Selanjutnya,
CoffeeTracer akan melakukan pemindahan hak milik dari kopi tersebut
pada ActorManager, dan melakukan trigger pembayaran kepada actor yang
ingin membeli. Setelah itu, Akan dilakukan emit event ke jaringan Ethereum
III.3.5.3 Manajemen State
Aset kopi pada sistem akan melalui beberapa state bentuk kopi, yaitu ceri kopi,
lalu diproses dengan pemrosesan basah atau kering menjadi green coffee. Green coffee
akan dijual ke pabrik-pabrik untuk dikupas, disortir, dan diberi nilai, kopi pada fase ini
disebut sebagai graded and sorted green coffee. Setelah itu, roaster-roaster kopi akan
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membelinya dan diolah menjadi roasted coffee. Kopi inilah yang sudah dapat diproses
untuk dikonsumsi oleh retailer. Penjelasan ini diilustrasikan pada Gambar III-15.

Gambar III-15 Diagram state dari aset kopi
Sistem akan merepresentasikan setiap state dari aset kopi seperti kenyataannya,
tetapi sistem tidak akan menyimulasikan proses yang dialami oleh kopi. Oleh karena
itu, setiap aktor yang mengganti status dari aset kopi hanya memasukkan harga baru
dari status kopi yang baru tersebut.
III.3.6 Rencana Pengujian Sistem
Sistem pencatatan rantai nilai kopi akan diuji dari dua aspek, yaitu pengujian
fungsionalitas dan pengujian kinerja. Pengujian fungsionalitas dilakukan untuk
memastikan semua kebutuhan fungsional dari sistem dapat digunakan oleh user.
Pengujian kinerja dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait sistem yang dibuat
sehingga dapat digunakan untuk beberapa hal, seperti evaluasi feasibility penggunaan
sistem pada industri kopi yang sebenarnya.
III.3.6.1 Pengujian Fungsionalitas
Pengujian fungsionalitas dari sistem akan dilakukan dengan metode blackbox,
dengan memeriksa keluaran ekspektasi sama dengan keluaran sebenarnya dengan
dimasukkan masukkan yang telah ditentukan.
Pengujian ini juga akan dilakukan dengan penerapan skenario-skenario
pengujian yang terdapat pada Tabel III-17.
Tabel III-17 Skenario pengujian fungsionalitas sistem
Kode
Fungsional
FR-01

Deskripsi
Autentikasi
pengguna sistem

Skenario
Pengujian
Pengguna yang
sudah terdaftar
memasuki
halaman utama
Pengguna yang
belum terdaftar
memasuki
halaman utama
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Masukkan
Akun wallet
pengguna

Akun wallet
pengguna

Keluaran yang
Diharapkan
Halaman sesuai
peran dari
pengguna
Halaman registrasi

Kode
Fungsional
FR-02

Deskripsi
Autentikasi
pengguna yang
ingin membuat
aset kopi

FR-03

Menerima
masukkan harga

FR-04

Petani dapat
menciptakan aset
kopi lebih dari
satu kali

FR-05

Beberapa
pengguna dengan
peran yang
berbeda
mengubah state
kopi

FR-06

Menerima
masukkan harga
dari state kopi
yang diubah

FR-07

Hanya aset kopi
yang dimiliki
pengguna yang
dapat diubah
state-nya
Sistem dapat
menampilkan
kopi-kopi yang
ada
Semua pengguna
dapat membeli
kopi
Pengguna yang
uangnya cukup
yang dapat
membeli kopi

FR-08

FR-09

FR-10

Skenario
Pengujian
Pengguna yang
berperan sebagai
petani membuat
aset kopi
Pengguna yang
bukan petani
membuat aset kopi
Pengguna yang
berperan sebagai
petani membuat
aset kopi
Pengguna yang
berperan sebagai
petani membuat
aset kopi dua kali

Retailer mengubah
state dari roasted
coffee menjadi
consumable coffee
Retailer mengubah
state dari ceri kopi
menjadi
consumable coffee
Pengguna
mengubah state
kopi dengan harga
yang baru

Masukkan
Akun
wallet,
Harga kopi
Akun wallet

Halaman sesuai
peran pengguna

Harga kopi

Aset kopi yang
tercipta sesuai
harga yang
dimasukkan
Aset kopi
pengguna
bertambah dua
kopi dengan harga
sesuai masukkan
dan id yang
berbeda-beda
Kopi dengan id
yang dimasukkan
memiliki state
consumable coffee
Peringatan tentang
masukkan state
kopi yang sesuai

Dua harga
kopi yang
berbeda

Harga kopi,
id

Harga kopi,
id

Harga kopi,
id

Retailer mengubah Harga kopi,
state kopi yang
id
tidak dimiliki

Pengguna
memasuki
halaman penjualan
kopi
Perwakilan peran
dari pengguna
membeli kopi
Pengguna yang
tidak memiliki
ether membeli
kopi
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Keluaran yang
Diharapkan
Aset kopi
pengguna
bertambah

Aset kopi yang
diubah state-nya
memiliki harga
sesuai harga yang
dimasukkan
Peringatan tentang
masukkan id kopi
yang dimiliki

URL
halaman

Halaman penjualan
kopi-kopi yang
tersedia

Id kopi
yang ingin
dibeli
Id kopi
yang ingin
dibeli

Penambahan aset
pada pengguna
yang membeli aset
Pesan error bahwa
tidak dapat
membeli kopi

Kode
Fungsional
FR-11

FR-12

Deskripsi
Atribut
kepemilikan kopi
harus ganti jika
sudah dibeli
pengguna lain
Sistem dapat
menampilkan
perjalanan kopi

Skenario
Pengujian
Pengguna
membeli kopi

Masukkan
Id kopi
yang ingin
dibeli

Salah satu
pengguna ingin
mengetahui
perjalanan suatu
kopi

Id kopi
yang ingin
di-track

Keluaran yang
Diharapkan
Atribut
kepemilikan kopi
yang dibeli
menjadi milik
pengguna yang
membeli
Tabel perjalanan
kopi

III.3.6.2 Pengujian Kinerja
Pada tugas akhir ini, pengujian akan dilakukan dengan melakukan pengukuran
terhadap waktu yang dibutuhkan dalam melakukan REST API request. Pada pengujian
ini akan dibuatkan sepuluh virtual user dan menggunakan durasi 60 detik. Angka ini
didapat dengan mengikuti penelitian implementasi teknologi blockchain pada sistem etendering [64]. Pengujian yang dilakukan dijabarkan untuk setiap Endpoint Rest API
seperti pada Tabel III-18.
Tabel III-18 Skenario pengujian kinerja sistem
No.
1.
2.

Endpoint REST API
GetAllCoffee
PostCoffeeTracer
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Virtual User

Durasi

10
10

60s
60s

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Implementasi Sistem
Proses implementasi sistem pada Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi empat
bagian, yaitu:
1. Implementasi smart contract
2. Implementasi eksternal sistem
3. Integrasi aplikasi eksternal sistem dan smart contract
Ketiga tahapan di atas adalah proses yang akan dilakukan untuk menghasilkan
sistem pencatatan value chain kopi. Implementasi smart contract akan menjadi fokus
dalam implementasi sistem ini, hal ini dikarenakan fungsionalitas sistem yang berbasis
blockchain akan diimplementasi pada smart contract. Tahapan lainnya dilakukan untuk
menunjukkan prototype dari sistem pencatatan value chain kopi.
IV.1.1 Implementasi smart contract
Implementasi smart contract pada sistem ini menggunakan bahasa
pemrograman Solidity v0.6.0. Hal ini dikarenakan platform yang digunakan untuk
pengembangan sistem adalah Ethereum. Implementasi smart contract dilakukan pada
online IDE, di remix.ethereum.org. Penggunaan IDE ini sangat mempermudah
implementasi smart contract, karena fungsional dari smart contract langsung dapat
diuji dengan metode blackbox, selain itu tidak perlu dilakukan instalasi compiler
Solidity pada komputer untuk implementasi smart contact. Tahapan implementasi
smart contract terlampir pada Lampiran A.
Oleh karena smart contract di-deploy pada jaringan blockchain, nodes di
jaringan blockchain akan mencatatkan dan mengesahkan setiap transaksi yang akan
dicatat dalam blok. Selain itu jaringan blockchain juga akan menangkap event yang
dihasilkan dari setiap transaksi yang terbuat. Hasil dari block yang berisikan transaksi,
isi transaksi, dapat dilihat pada Lampiran B.
IV.1.2 Implementasi eksternal sistem
Pada implementasi sistem pencatatan value chain berbasis blockchain ini,
sistem eksternal yang dimaksud adalah sistem yang diimplementasi di luar jaringan
blockchain, dalam Tugas Akhir ini hanya smart contract. Sistem tersebut terdiri dari
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aplikasi klien dan database eksternal untuk penyimpanan status terbaru dari setiap kopi.
Sistem ini diperlukan agar sistem lebih mudah digunakan dan lebih mudah diakses.
Implementasi aplikasi klien pada sistem ini akan menggunakan bahasa
pemrograman Javascript, dan digunakan juga framework VueJs. Selain itu digunakan
library web3js untuk menghubungkan aplikasi klien dengan jaringan blockchain
melalui digital wallet metamask yang terpasang pada browser. Web3Js yang digunakan
pada implementasi sistem ini, telah disederhanakan oleh Daniele Favi menjadi sebuah
kelas yang lebih mudah dipakai, BcExplorer class. Sedangkan untuk pengembangan
database eksternal digunakan MongoDB.
Tahapan yang dilakukan untuk implementasi sistem eksternal ini adalah sebagai
berikut:
1. Instalasi VueJS
2. Inisialisasi VueJs dengan webpack
3. Pengembangan tampilan aplikasi klien
4. Konfigurasi database eksternal
Untuk lebih lengkap terkait implementasi sistem eksternal dapat dilihat pada Lampiran
C.
IV.1.3 Integrasi sistem eksternal dan smart contract
Pada proses integrasi sistem eksternal dan smart contract digunakan framework
Truffle untuk melakukan compiling dan deploying smart contract pada jaringan
blockchain. Tahapan yang dilakukan untuk integrasi sistem eksternal dan smart
contract sebagai berikut:
1. Instalasi framework Truffle
2. Inisialisasi framework Truffle
3. Konfigurasi jaringan pribadi blockchain
4. Konfigurasi alamat jaringan blockchain, yang akan menjadi tempat untuk
deploy smart contract pada file konfigurasi Truffle.
5. Melakukan compile dan deploy smart contract
6. Konfigurasi aplikasi klien untuk terhubung dengan smart contract yang telah
di-deploy.
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Untuk lebih lengkap terkait integrasi sistem eksternal dan smart contract dapat dilihat
pada Lampiran D.

IV.2 Pengujian
Pada bagian ini akan dilakukan pengujian terhadap sistem yang telah
dikembangkan. Pengujian akan dilakukan berdasarkan perencanaan pengujian yang
telah dibuat pada BAB III. Aspek yang akan diuji adalah fungsionalitas sistem dan
kinerja dari sistem.
IV.2.1 Pengujian Fungsional
Tabel IV-1 adalah skenario pengujian dari rencana pengujian yang telah dibuat
pada Bab III. Setiap pengujian akan dilakukan dengan memasukkan masukkan yang
telah ditentukan dan diperiksa dengan keluaran yang diharapkan. Setiap pengujian
diberikan kode yang sesuai dengan urutan skenario pengujian.
Tabel IV-1 Skenario pengujian fungsional sistem
Kode
Skenario Pengujian
Pengujian
Pengguna yang sudah terdaftar
FRT-01
memasuki halaman utama
FRT-02

Pengguna yang belum terdaftar
memasuki halaman utama

FRT-03

Pengguna yang berperan sebagai
petani membuat aset kopi

FRT-04

Pengguna yang bukan petani
membuat aset kopi
Pengguna yang berperan sebagai
petani membuat aset kopi

FRT-05

Masukkan
Akun
wallet
pengguna
Akun
wallet
pengguna
Akun
wallet,
Harga kopi
Akun
wallet
Harga kopi

FRT-06

Pengguna yang berperan sebagai
petani membuat aset kopi dua
kali

Dua harga
kopi yang
berbeda

FRT-07

Retailer mengubah state dari
roasted coffee menjadi
consumable coffee
Retailer mengubah state dari ceri
kopi menjadi consumable coffee

Harga
kopi, id

FRT-08
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Harga
kopi, id

Keluaran yang
Diharapkan
Halaman sesuai peran dari
pengguna
Halaman registrasi

Aset kopi pengguna
bertambah
Halaman sesuai peran
pengguna
Aset kopi yang tercipta
sesuai harga yang
dimasukkan
Aset kopi pengguna
bertambah dua kopi dengan
harga sesuai masukkan dan
id yang berbeda-beda
Kopi dengan id yang
dimasukkan memiliki state
consumable coffee
Peringatan tentang
masukkan state kopi yang
sesuai

Kode
Skenario Pengujian
Pengujian
Pengguna mengubah state kopi
FRT-09
dengan harga yang baru

Masukkan
Harga
kopi, id

FRT-10

Retailer mengubah state kopi
yang tidak dimiliki

Harga
kopi, id

FRT-11

Pengguna memasuki halaman
penjualan kopi
Perwakilan peran dari pengguna
membeli kopi

URL
halaman
Id kopi
yang ingin
dibeli
Id kopi
yang ingin
dibeli
Id kopi
yang ingin
dibeli
Id kopi
yang ingin
di-track

FRT-12

FRT-13

Pengguna yang tidak memiliki
ether membeli kopi

FRT-14

Pengguna membeli kopi

FRT-15

Salah satu pengguna ingin
mengetahui perjalanan suatu kopi

Keluaran yang
Diharapkan
Aset kopi yang diubah statenya memiliki harga sesuai
harga yang dimasukkan
Peringatan tentang
masukkan id kopi yang
dimiliki
Halaman penjualan kopikopi yang tersedia
Penambahan aset pada
pengguna yang membeli
aset
Pesan error bahwa tidak
dapat membeli kopi
Atribut kepemilikan kopi
yang dibeli menjadi milik
pengguna yang membeli
Tabel perjalanan kopi

IV.2.2 Hasil Pengujian Fungsional
Berikut adalah hasil pengujian fungsional dari sistem yang telah dikembang.
Keluaran dari pengujian tersebut adalah gambar atau tampilan, pada aplikasi klien dan
log event pada jaringan blockchain saat skenario pengujian dijalankan. Pengujian juga
akan dinyatakan valid atau tidak.
IV.2.2.1 Hasil pengujian FRT-01
Pada halaman utama aplikasi klien, aplikasi akan memeriksa peran dari akun
pada wallet Metamask. Jika akun pengguna belum memiliki peran aplikasi akan

IV-4

menampilkan halaman Register. Lalu saat pengujian, dilakukan perpindahan akun yang
sudah didaftarkan sebagai petani seperti Gambar IV-1

Gambar IV-1 Mengubah akun Metamask ke yang sudah terdaftar sebagai petani
Aplikasi langsung dapat mendeteksi bahwa itu petani dan menampilkan halaman home
milik petani (Gambar IV-2)

Gambar IV-2 Halaman home petani
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-02
yang diharapkan pada Tabel IV-1.
IV.2.2.2 Hasil pengujian FRT-02
Dari halaman petani pengujian FRT-01, lalu diganti akun yang belum terdaftar
seperti Gambar IV-3
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Gambar IV-3 Mengganti akun Metamask menjadi yang belum terdaftar
Setelah akun diganti dan halaman di-reload makan aplikasi akan menunjukkan
halaman registrasi (Gambar IV-4)

Gambar IV-4 Halaman registrasi akibat pendeteksian akun tidak terdaftar
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-01
yang diharapkan pada Tabel IV-1
IV.2.2.3 Hasil pengujian FRT-03
Jumlah kopi petani yang bernama Jeffry adalah tujuh buah (kotak satu Gambar
IV-5), lalu petani akan memasukkan harga kopi yang ingin dibuat (kotak dua Gambar
IV-5) dan membayar biaya pembuatan transaksi (kotak tiga Gambar IV-5)
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Gambar IV-5 Pembuatan aset kopi
Setelah pembayaran berhasil, transaksi akan di-mining oleh sejumlah node pada
jaringan blockchain. Setelah itu transaksi akan dinyatakan berhasil (Gambar IV-6) dan
akan ada event pada blockchain (Gambar IV-7Gambar IV-8). Lalu dilakukan reload
daftar kopi dengan tombol reload yang ada. Kopi petani Jeffry bertambah satu dengan
id dua belas (kotak pada Gambar IV-7)

Gambar IV-6 Tanda transaksi berhasil dicatat di blockchain
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Gambar IV-7 Hasil pembuatan kopi

Gambar IV-8 Event transaksi pembuatan kopi
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-03
yang diharapkan pada Tabel IV-1.
IV.2.2.4 Hasil pengujian FRT-04
Pada halaman petani, jika akun diganti menjadi akun yang bukan petani, aplikasi akan
langsung mendeteksi dan redirect ke halaman peran sesuai akun tersebut (seperti dari
Gambar IV-9 menghasilkan Gambar IV-10) atau ke halaman Registrasi seperti pada
Gambar IV-4
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Gambar IV-9 Pergantian akun ke retailer

Gambar IV-10 Halaman home retailer
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-04
yang diharapkan pada Tabel IV-1
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IV.2.2.5 Hasil pengujian FRT-05
Petani akan membuat kopi dan harga yang dimasukkan pada kolom pembuatan kopi
(Gambar IV-11) dan sama dengan hasil yang ada di daftar kepemilikan kopi
petani(Gambar IV-12). Aplikasi akan sinkron dengan log event yang ditangkap oleh
blockchain (Gambar IV-13).

Gambar IV-11 Masukkan harga kopi yang dibuat

Gambar IV-12 Harga kopi yang dibuat

Gambar IV-13 Log event id dan harga kopi baru
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-05
yang diharapkan pada Tabel IV-1
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IV.2.2.6 Hasil pengujian FRT-06
Kopi dibuat dua kali untuk memastikan bahwa petani bisa membuat beberapa kopi
dan data tetap benar seperti gambar-gambar berikut

Gambar IV-14 Pembuatan kopi satu

Gambar IV-15 Hasil pembuatan kopi satu
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Gambar IV-16 Pembuatan kopi dua

Gambar IV-17 Hasil pembuatan kopi dua
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-06
yang diharapkan pada Tabel IV-1

IV.2.2.7 Hasil pengujian FRT-07
Retailer membuat consumable coffee dengan memilih id kopi dengan status roasted dan
memasukkan harga baru (dari Gambar IV-18 menjadi Gambar IV-19). Aplikasi klien
sinkron dengan log event pada jaringan blockchain (Gambar IV-20)
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Gambar IV-18 Pembuatan consumable coffee dari roasted coffee

Gambar IV-19 Hasil pembuatan roasted coffee

Gambar IV-20 Transformasi status kopi pada log event jaringan blockchain
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-07
yang diharapkan pada Tabel IV-1
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IV.2.2.8 Hasil pengujian FRT-08
Retailer akan memasukkan id kopi dengan status ceri dan mengubahnya menjadi
consumable coffee (Gambar IV-21). Keluaran dari sistem adalah pesan error seperti
pada Gambar IV-22

Gambar IV-21 Pembuatan consumable coffee dari kopi ceri
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Gambar IV-22 Pesan error pemrosesan kopi ceri menjadi consumable coffee
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-08
yang diharapkan pada Tabel IV-1
IV.2.2.9 Hasil pengujian FRT-09
Factory akan mengubah green coffee menjadi Sorted and Graded Coffee dengan harga
yang sesuai masukkan, seperti Gambar IV-23 dan Gambar IV-24
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Gambar IV-23 Mengganti status kopi dan harganya sekaligus

Gambar IV-24 Hasil dari pengubahan status dan harga oleh factory
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-09
yang diharapkan pada Tabel IV-1

IV.2.2.10

Hasil pengujian FRT-10

Retailer mencoba untuk mengganti status kopi yang id-nya tidak dimiliki. Hasil
pengujian dapat dilihat pada gambar-gambar berikut.
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Gambar IV-25 Mengubah kopi yang tidak dimiliki

Gambar IV-26 Pesan error memproses kopi yang tidak dimiliki atau salah
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-10
yang diharapkan pada Tabel IV-1
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IV.2.2.11

Hasil pengujian FRT-11

Pengguna akan memasukkan alamat untuk ke market semua kopi seperti gambargambar berikut

Gambar IV-27 Masukkan URL halaman market

Gambar IV-28 Keluaran halaman market
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-11
yang diharapkan pada Tabel IV-1
IV.2.2.12

Hasil pengujian FRT-12

Roaster membeli kopi di halaman market. Gambar-gambar berikut menunjukkan
bahwa pembelian berhasil dan roaster Ardji menambah asetnya setelah transaksi
pembelian berhasil (Gambar IV-30).
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Gambar IV-29 Membeli kopi

Gambar IV-30 Tabel di halaman home roaster terdapat kopi yang dibelinya
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-12
yang diharapkan pada Tabel IV-1
IV.2.2.13

Hasil pengujian FRT-13

Gambar IV-31 menunjukkan keluaran dari Metamask saat tidak memiliki cukup ether
saat ingin membeli
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Gambar IV-31 Tidak cukup saldo untuk membeli
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-13
yang diharapkan pada Tabel IV-1
IV.2.2.14

Hasil pengujian FRT-14

Pada Gambar IV-29 dapat dilihat bahwa Ardji seorang roaster membeli kopi. Ketika
kopi membeli atribut kepemilikan kopi akan menjadi atas nama Ardji (Gambar IV-32)
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Gambar IV-32 Kepemilikan kopi menjadi milik pembeli
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-14
yang diharapkan pada Tabel IV-1
IV.2.2.15

Hasil pengujian FRT-15

Gambar IV-33 menunjukkan bahwa dengan masukkan id kopi, pengguna dapat
mengetahui perjalanan kopi

Gambar IV-33 Tracking kopi dengan masukkan id kopi
Hasil pengujian dinyatakan valid, karena sesuai dengan keluaran pengujian FRT-15
yang diharapkan pada Tabel IV-1
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IV.2.3 Pengujian Kinerja
Pengujian kinerja dilakukan dengan menjalankan sesuai dengan rencana
pengujian pada Bab III. Pengujian ini dilakukan dengan perangkat lunak JMeter. JMeter
dikonfigurasi seperti yang telah direncanakan, 10 virtual user dengan durasi 60s.
Pengujian pertama yaitu dengan melakukan pengujian pada endpoint
GetAllCoffee. Berikut adalah hasil pengujiannya.

Gambar IV-34 Hasil pengujian kinerja GetAllCoffee
Dari Gambar IV-34 dapat dilihat bahwa dalam 60 detik dan 10 virtual user
sistem dapat memberikan 40 set data semua kopi untuk keperluan market. Waktu ratarata yang dibutuhkan sistem untuk merespons request yang masuk adalah 16.761 mili
detik. Sistem tidak gagal bekerja saat pengujian beban dengan request yang tak berhenti
dari 10 virtual user selama 60 detik, hal ini dapat dilihat dari status paket yang diterima
dalam bentuk centang.

IV-22

Gambar IV-35 Grafik waktu respons sistem
Dari Gambar IV-35 dapat dilihat bahwa sistem cukup konsisten dalam
merespons request seluruh data kopi yang ada di blokchain. Hal ini kemungkinan
disebabkan oleh jumlah kopi yang juga konstan pada blokchain. Pada percobaan kinerja
ini, jumlah kopi dalam blockchain adalah 17 kopi.
Pengujian kedua yaitu dengan melakukan pengujian pada endpoint PostCoffees.
Berikut adalah hasil pengujiannya.

Gambar IV-36 Hasil pengujian kinerja PostCoffees
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Pada Gambar IV-36 dapat dilihat untuk melakukan penciptaan kopi oleh 10
virtual user dalam 60 detik, dapat tercipta 155 kopi. Percobaan ini dilakukan dengan
satu node blockchain yang melakukan mining. Waktu yang diperlukan untuk setiap
kopi yang diciptakan adalah 4.371 milidetik. Pada percobaan ini juga sistem tidak
mengalami gagal kerja, karena semua status penciptaan kopi tercentang.

Gambar IV-37 Waktu rata-rata sistem melakukan penciptaan kopi
Gambar IV-37menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan oleh sistem tidak
konstan. Awalnya sistem membutuhkan rata-rata 4.000 milidetik untuk menciptakan
kopi, dan pernah sampai dititik melebihi 6.500 milidetik, lalu turun lagi. Hal ini
kemungkinan disebabkan oleh awalnya node sedang melakukan mining untuk transaksi
lain dan tiba-tiba ada transaksi yang begitu banyak masuk, sehingga waktu yang
dibutuhkan lebih lama. Sedangkan selanjutnya, node menangani hanya transaksi oleh
pengujian dan telah dijadikan satu blok untuk divalidasi dan dicatat.
Secara keseluruhan hasil kinerja sistem dapat dilihat pada Tabel IV-2. Hasil
pengujian ini masih jauh dibandingkan database sentralisasi. Microsoft SQL Server
General Manager menyatakan SQL Server-based 2014 mampu meproses 250.000
transaksi per detik [65], yang mana masih jauh sekali dari hasil pengujian kinerja ini.
Tabel IV-2 Ringkasan hasil pengujian kinerja
Hasil Pengujian
Pengujian Kinerja

Jumlah transaksi berhasil

Waktu rata-rata

TPS

GetAllCoffee

40 set data

16.761 ms

0.06 tps

PostCoffees

155 pembuatan kopi

4.371 ms

0.23 tps
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BAB V

PENUTUP

Pada Bab ini, akan dibahas simpulan dari penelitian ini dan saran yang dapat
dikembangkan oleh peneliti lain untuk perkembangan penelitian ini.

V.1 Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai perancangan dan
implementasi blockchain untuk sistem pencatatan value chain kopi, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut.
1. Telah berhasil dikembangkan sistem pencatatan value chain kopi dengan
teknologi blockchain yang memenuhi kebutuhan fungsional dan telah melalui
pengujian fungsional dan kinerja.
2. Sistem yang dikembangkan dengan teknologi blockchain mampu menunjang
tracing kopi dengan valid. Hal ini dibuktikan dengan fitur tracking kopi yang
dikembangkan, dan dengan sifat blockchain yang immutable sehingga data
tracing tidak dapat diganti oleh siapa pun dan tidak ada kemungkinan untuk
data compromised.

V.2 Saran
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan sistem dari
sisi kinerjanya sehingga mampu memfasilitasi transaksi lebih cepat dibandingkan
penelitian ini
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LAMPIRAN

5

Lampiran A Implementasi Smart contract
1. Ke halaman IDE online remix.ethereum.org
2. Implementasi contract ActorManager1.sol
pragma solidity ^0.6.0;
contract ActorManager1 {
mapping(address => Actor) public actors;
struct Actor {
string name;
uint8 role;
// Id Coffee with time
mapping(uint256 => uint256) coffees;
}
event ActorCreated (
address actorAddress,
string name,
uint8 role,
string log
);
event CoffeeAdded(
address actorAddress,
uint256 coffeeId,
string log
);
function registerActor(string memory _name, uint8 _role)
public {
require(bytes(_name).length != 0, "Name is not valid");
require(_role != 0, "Role must not zero");
require(_role <= 4, "Role must be less than 4");
require(!isRegistered(msg.sender), "User must not be
registerd");
actors[msg.sender] = Actor(_name, _role);
emit ActorCreated(msg.sender, _name, _role, "There is a
new actor here :)");
}
function checkRole(address _address) public view
returns(uint8) {
return(actors[_address].role);
}
function addCoffee(address _address, uint256 _coffeeId)
public {
actors[_address].coffees[_coffeeId] = now;
emit CoffeeAdded(_address, _coffeeId, "New coffee has
been added. Yei!");
}
function getActorName(address _address) public view
returns(string memory) {
return(actors[_address].name);
}
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function isRegistered(address _address) public view
returns(bool) {
return(bytes(actors[_address].name).length > 0);
}
function haveCoffee(address _address, uint256 _coffeeId)
public view returns(bool) {
return(actors[_address].coffees[_coffeeId] != 0);
}
function removeCoffee(address _address, uint256 _coffeeId)
public {
delete actors[_address].coffees[_coffeeId];
}
function getCreatedAt(address _address, uint256 _coffeeId)
public view returns(uint256) {
return(actors[_address].coffees[_coffeeId]);
}
}

3. Implementasi contract CoffeeTracer1.sol
pragma solidity ^0.6.0;
import './ActorManager1.sol';
contract CoffeeTracer1 {
// Tracker
mapping(uint256 => mapping(uint256 => address)) tracker;
// Coffee storage
mapping(uint256 => Coffee) coffees;
// Coffee Counter
uint256 public coffeeCounter = 0;
// Actor Manager
ActorManager1 public actorManger;
// Change state using ENUM
// State:
// 1: chery
// 2: green coffee
// 3: sorted and graded
// 4: roasted
// 5: consumable
struct Coffee {
uint8 state;
uint256 price;
address payable recentOwner;
}
// Event
event CoffeeCreated(
uint256 id,
address owner,
uint256 price,
string message
);
event CoffeeProcessed(
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uint256 id,
uint8 oldState,
uint8 newState,
address owner,
uint256 price,
string message
);
event CoffeePurchased(
uint256 coffeeId,
address payable seller,
address buyer,
uint8 state,
uint256 price,
string message
);
// Modifier
modifier onlyFarmer {
require(actorManger.checkRole(msg.sender) == 1, "He is
not farmer");
_;
}
modifier onlyFactory {
require(actorManger.checkRole(msg.sender) == 2, "He is
not Factory");
_;
}
modifier onlyRoaster {
require(actorManger.checkRole(msg.sender) == 3, "He is
not Roaster");
_;
}
modifier onlyRetailer {
require(actorManger.checkRole(msg.sender) == 4, "He is
not Retailer");
_;
}
constructor(address _addressActorManager) public {
actorManger = ActorManager1(_addressActorManager);
}
// Getter to coffee atribute
function getCoffeePrice(uint256 _coffeeId) public view
returns(uint256) {
return(coffees[_coffeeId].price);
}
function getOwnerName(uint256 _coffeeId, uint8 _coffeeState)
public view returns(string memory) {
return (
actorManger.getActorName(tracker[_coffeeId][_coffeeState])
);
}
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function getCoffeeOwner(uint _coffeeId) public view
returns(address) {
return (
coffees[_coffeeId].recentOwner
);
}
function getCoffeeState(uint _coffeeId) public view
returns(uint8) {
return (
coffees[_coffeeId].state
);
}
function getCounter() public view returns(uint) {
return coffeeCounter;
}
function createCoffee(uint256 _price) public onlyFarmer {
require(_price > 0, "Coffee price is not valid");
uint8 coffeeState = 1;
uint id = ++coffeeCounter;
// Add coffee to coffee storage
coffees[id] = Coffee(coffeeState, _price, msg.sender);
// Add Coffee to actor
actorManger.addCoffee(msg.sender, id);
// Add coffee to tracker
tracker[id][coffeeState] = msg.sender;
// emit event
emit CoffeeCreated(id, msg.sender, _price, "Coffee
Cherry created by farmer");
}
function makeGreenCoffee(uint256 _coffeeId, uint256 _price)
public onlyFarmer {
// Coffee must be existed
require(coffees[_coffeeId].state == 1, "Coffee initial
state is not correct");
// Actor must have the coffee
require(actorManger.haveCoffee(msg.sender, _coffeeId),
"This actor dont have the coffee that want to be processed");
// Price must be valid
require(_price > 0, "The price inputed is not valid");
uint8 oldState = coffees[_coffeeId].state;
// Change coffee state
coffees[_coffeeId].state++;
// Change price of Coffee
coffees[_coffeeId].price = _price;
// Update tracker
tracker[_coffeeId][coffees[_coffeeId].state] =
msg.sender;
//emit event
emit CoffeeProcessed(_coffeeId, oldState,
coffees[_coffeeId].state, msg.sender, _price, "Green coffee is
created from Cherry Coffee");
}
function sortAndGradeCoffee(uint256 _coffeeId, uint256
_price) public onlyFactory {
// Coffee must be existed
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require(coffees[_coffeeId].state == 2, "Coffee initial
state is not correct");
// Actor must have the coffee
require(actorManger.haveCoffee(msg.sender, _coffeeId),
"This actor dont have the coffee that want to be processed");
require(_price > 0, "Coffee price is not valid");
uint8 oldState = coffees[_coffeeId].state;
// Change coffee state
coffees[_coffeeId].state++;
// Change price of Coffee
coffees[_coffeeId].price = _price;
// Update tracker
tracker[_coffeeId][coffees[_coffeeId].state] =
msg.sender;
//emit event
emit CoffeeProcessed(_coffeeId, oldState,
coffees[_coffeeId].state, msg.sender, _price, "Green coffee has
been sorted and graded");
}
function roastCoffee(uint256 _coffeeId, uint256 _price)
public onlyRoaster {
// Coffee must be existed
require(coffees[_coffeeId].state == 3, "Coffee initial
state is not correct");
// Actor must have the coffee
require(actorManger.haveCoffee(msg.sender, _coffeeId),
"This actor dont have the coffee that want to be processed");
require(_price > 0, "Coffee price is not valid");
uint8 oldState = coffees[_coffeeId].state;
// Change coffee state
coffees[_coffeeId].state++;
// Change price of Coffee
coffees[_coffeeId].price = _price;
// Update tracker
tracker[_coffeeId][coffees[_coffeeId].state] =
msg.sender;
//emit event
emit CoffeeProcessed(_coffeeId, oldState,
coffees[_coffeeId].state, msg.sender, _price, "Green coffee has
been roasted");
}
function makeConsumableCoffee(uint256 _coffeeId, uint256
_price) public onlyRetailer {
// Coffee must be existed
require(coffees[_coffeeId].state == 4, "Coffee initial
state is not correct");
// Actor must have the coffee
require(actorManger.haveCoffee(msg.sender, _coffeeId),
"This actor dont have the coffee that want to be processed");
require(_price > 0, "Coffee price is not valid");
uint8 oldState = coffees[_coffeeId].state;
// Change coffee state
coffees[_coffeeId].state++;
// Change price of Coffee
coffees[_coffeeId].price = _price;
// Update tracker
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tracker[_coffeeId][coffees[_coffeeId].state] =
msg.sender;
//emit event
emit CoffeeProcessed(_coffeeId, oldState,
coffees[_coffeeId].state, msg.sender, _price, "Coffee is ready
to drink :)");
}
function purchaseCoffee(uint256 _coffeeId) public payable {
// fetch the coffees
Coffee memory _coffee = coffees[_coffeeId];
// get Price
uint256 price = _coffee.price;
// get owneraddress
address payable seller = _coffee.recentOwner;
// make sure valid id
require(_coffeeId > 0 && _coffeeId <= coffeeCounter,
"Coffee Id is not valid");
// make sure balance is enough
require(msg.value >= price, "Transfer amount is not
correct");
// seler must not be buyer
require(seller != msg.sender, "Seller cant sell coffee
to himself");
// transfer ownership
_coffee.recentOwner = msg.sender;
actorManger.removeCoffee(seller, _coffeeId);
actorManger.addCoffee(msg.sender, _coffeeId);
// add to tracker
tracker[_coffeeId][_coffee.state] = msg.sender;
// update coffees
coffees[_coffeeId] = _coffee;
// Pay the seller
seller.transfer(msg.value);
// emit coffee purchaseCoffee
emit CoffeePurchased(_coffeeId, seller, msg.sender,
coffees[_coffeeId].state, _coffee.price, "This coffee is bought
by someone else");
}
// To test deployed contract
function test() public pure returns(bool) {
return true;
}
}
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Lampiran B Hasil Pencatatan Block pada Blockchain
1. Hasil pencatatan block pada jaringan blockchain memiliki visualisasi seperti
gambar berikut. Visualisasi ini hanya terlihat dengan Ganache sebagai jaringan
pribadi blockchain

2. Jika salah satu block dipilih, akan terlihat seperti gambar berikut

3. Hash transaksi ini dapat mengacu ke detil transaksi tertentu, terlihat pada
gambar berikut
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Lampiran C Implementasi sistem eksternal
1. Instalasi VueJS
a. sudo npm install -g @vue/cli
hasil yang didapat:

b. sudo npm install -g @vue/cli-init

2. Inisilisasi VueJs dengan webpack
Tahapan dan hasil dari inisialisasi VueJs dengan webpack sebagai berikut:
a. Vue init webpack coffeeTracer
b. Lalu akan muncul detail project yang harus diisi
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3. Pengembangan tampilan aplikasi klien
Untuk kode pengembangan tampilan aplikasi klien dan lojik yang digunakan
dapat diakses di tautan berikut, dan harus memberitahu kepada penulis untuk
diberikan izin akses:
https://github.com/jeffrykhosasi/TAJeffry/tree/master/testTA
Tampilan aplikasi klien:
a. Halaman Register
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b. Halaman Home farmer

c. Halaman Home factory

d. Halaman Home roaster dan tampilan jika tidak memiliki kopi
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e. Halaman Home retailer

f. Halaman Market
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g. Halaman Tracker sebelum mencari dan sesudah mencari kopi yang
ingin di-track
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4. Konfigurasi database eksternal
a. Kunjungi mongodb.com.
b. Buat akun dengan email
c. Buat database dan nama collection
d. Ambil alamat API untuk terhubung dengan database. Tampilan sebagai
berikut.

e. Hubungkan dengan backend yang mengembalikan frontend aplikasi
klien.
Untuk kode pengembangan HTTP Serverr aplikasi klien dan lojik yang
digunakan dapat diakses di tautan berikut, dan harus memberitahu kepada
penulis

untuk

diberikan

izin

https://github.com/jeffrykhosasi/TAJeffry/tree/master/server
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akses:

Lampiran D Integrasi sistem
1. Instalasi framework Truffle
a. Instalasai menggunakan command: npm install -g truffle
2. Inisialisasi framework Truffle

3. Konfigurasi jaringan pribadi blockchain-penjelasan dari web
a. Instalasi geth dengan command yay -S geth
b. Konfigurasi blok pertama dengan JSON sebagai berikut:
{
"config": {
"chainId": 143,
"homesteadBlock": 0,
"eip150Block": 0,
"eip155Block": 0,
"eip158Block": 0,
"byzantiumBlock": 0,
"constantinopleBlock": 0
},
"alloc": {},
"difficulty" : "0x20000",
"gasLimit"
: "0x8880000"
}

c. Buat folder baru: mkdir blkchain
d. Membuat blok pertama: geth --datadir blkchain init genesis.json
e. Jalankan node untuk mining blok-blok selanjutnya:
geth --port 3000 --networkid 58343 --nodiscover --datadir=./blkchain -maxpeers=0 --rpc --rpcport 8543 --rpcaddr 127.0.0.1 --rpccorsdomain
"*" --rpcapi "eth,net,web3,personal,miner, admin" --alow-insecureunlock
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f. Jalankan console untuk berinteraksi dengan node:
geth attach http://127.0.0.1:8543
g. Buat beberapa akun yang diperlukan dengan command:
➢ var akun1 = personal.newAccount('seed')
➢ personal.unlockAccount(akun1, "seed", 15000)
➢ var akun 2 = personal.newAccount('seed')
➢ personal.unlockAccount(akun2, "seed", 15000)
dan seterusnya
4. Konfigurasi alamat jaringan blockchain, yang akan menjadi tempat untuk
deploy smart contract pada file konfigurasi Truffle, seperti di bawah ini
module.exports = {
networks: {
// Trial Geth
development: {
host: // Blockchain network addres,
port: // Blockchain network port
network_id: "*", // Any network (default: none)
from: // account address
gas: 20000000
},
},
// Set default mocha options here, use special reporters etc.
mocha: {
// timeout: 100000
},
contracts_build_directory: './testTA/src/assets',
// Configure your compilers
compilers: {
solc: {
version: "0.6.1",
}
}
}

5. Melakukan compile dan deploy smart contract di directory project Truffle
berada dengan command: truffle migrate --reset
6. Konfigurasi aplikasi klien untuk terhubung dengan smart contract yang telah
di-deploy, dengan mengkopi file JSON hasil compile ke folder aset di project
VueJS yang telah ada
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