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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Komputer merupakan salah satu teknologi yang memiliki perkembangan 

yang cukup drastis. Komputer awal yang muncul hanya berupa komputer 

berteknologi stand alone sampai komputer sekarang yang mampu berinteraksi 

satu sama lain, sehingga mampu berbagi data. Seiring perkembangan 

komputer, berkembang pula teknologinya yaitu dengan adanya “computer 

networking” dan diimplementasikan dalam sebuah jaringan yang disebut 

internet. Komputer dengan internet mampu melakukan browser data-data di 

seluruh dunia didukung dengan web page yang sekarang digunakan sebagai 

penyedia informasi di internet.  

       Distro Indiestro adalah badan usaha yang bergerak dibidang penjualan 

seperti toko pada umumnya. Tetapi dalam distro ini produk yang dijual adalah 

barang-barang kebutuhan untuk anak-anak muda. Misalnya kaos, kemeja, 

celana, jamper, tas, sepatu yang setiap saat bisa di update produknya. Maka 

dari itu Distro Indiestro membutuhkan web untuk memasarkan produknya 

dalam lingkup yang lebih besar, tetapi tanpa harus berkeliling untuk 

menawarkan produknya. Banyaknya konsumen dari luar kota yang ingin 

membeli produk dari Distro Indiestro tetapi tanpa harus datang langsung ke 
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lokasi  juga membuat toko tersebut mencari media cepat dalam memasarkan 

produknya, sehingga web berbasis e-commerce sangat diperlukan. 

       Electronic Commerce atau e-Commerce, merupakan bagian penting dari 

perkembangan teknologi dalam dunia internet. Pemakaian sistem e-Commerce 

sangat menguntungkan banyak pihak, baik konsumen, maupun produsen dan 

penjual. e-Commerce juga merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang 

secara on-line atau direct selling yang saling memanfaatkan fasilitas internet 

dimana terdapat website yang menyediakan layanan “get and deliver”. e-

Commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus 

memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading (perdagangan). 

       Bagi pihak konsumen, menggunakan e-Commerce dapat menghemat 

waktu dan biaya. Tidak perlu berlama-lama untuk antri untuk mendapatkan 

suatu barang maupun jasa yang diinginkan. Selain itu, kita dapat memperoleh 

harga terkini dan bisa jadi harga barang atau jasa yang ditawarkan melalui e-

Commerce bisa lebih murah dibandingkan dengan harga lewat perantara baik 

agen maupun toko, karena jalur distribusi barang dan jasa dari produsen ke 

konsumen lebih pendek dan singkat dibandingkan dengan tempat penyedia 

barang dan jasa. 

       Layanan on-line menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan jika 

dibandingkan dengan cara layanan konvensional. Selain bisa menjadi lebih 

cepat, lewat internet barang dan jasa yang disediakan biasanya lebih komplit. 

Selain itu, biasanya informasi tentang barang dan jasa tersedia secara lengkap, 

sehingga walaupun tidak membeli secara on-line, bisa mendapatkan banyak 
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informasi penting dan akurat untuk memilih suatu produk atau jasa yang akan 

diinginkan. 

       Berdasarkan latar belakang di atas maka akan dirancang, dibuat serta 

diimplementasikan sistem informasi berbasis e-commerce dengan 

menggunakan PHP sebagai program aplikasi webnya dan MySql sebagai 

databasenya, sehingga diharapkan dapat memudahkan proses pencarian produk 

distro serta  transaksi pembayarannya. 

B. Rumusan Masalah 

       Masalah yang dikemukakan dalam penelitian skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana membangun serta mengimplementasikan Web E-commerce 

dengan PHP dan MySQL?  

2. Bagaimana transaksi pembayarannya? 

3. Bagaimana membuat Web E-commerce yang dinamis dan interaktif.  

 

C. Batasan Masalah 

       Implementasi E-commerce pada Distro Indiestro Windan Sukoharjo ini 

hanya mencakup : 

1. Perancangan web berbasis e-commerce dengan PHP dan MySQL.  

2. Daftar produk distro yang diambil tidak seluruhnya karena ini hanya 

contoh. 

3. Sistem internet banking tidak dijelaskan secara detail tetapi hanya pada 

transaksi pembayarannya saja.  
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4. Pada saat pengujian sementara akan diuji secara off-line yaitu pada 

halaman lokal menggunakan localhost dan dilanjutkan diuji secara on-line 

yaitu di upload ke web hosting. 

5. Desain dan editor web menggunakan Macromedia Dreamweaver CS5. 

6. Hanya untuk diakses melalui PC. 

 

D. Tujuan Penelitian 

       Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya antara lain : 

1. Membangun serta mengimplementasikan Web E-commerce dengan PHP 

dan MySQL. 

2. Membangun Web E-commerce dengan database MySQL yang dinamis 

dan interaktif. 

3. Membangun sistem transaksi pembayaran yang mudah.  

 

E. Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat yang dapat diambil  dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat bagi konsumen dapat memperoleh informasi tentang produk yang 

dibutuhkan serta dapat melakukan transaksi dengan mudah. 

2. Manfaat bagi badan usaha dapat memasarkan produknya dalam wilayah 

yang lebih luas serta dengan keuntungan yang lebih banyak pula. 
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3. Manfaat bagi peneliti sendiri dapat menambah pengetahuan tentang 

penjualan on-line dengan menggunakan PHP dan MySQL. 

 

F. Sistematika Penulisan 

       Untuk memudahkan pembahasan penelitian skripsi ini, maka penulisan 

disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan laporan penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab Tinjauan Pustaka meliputi: 

A. Telaah Penelitian (hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan). 

B. Landasan Teori (teori-teori yang mendasari pembahasan secara 

detail, dapat berupa definisi-definisi atau model matematis 

yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 

diteliti). 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran obyek penelitian, analisis semua 

permasalahan yang ada, dimana masalah-masalah yang muncul 

akan diselesaikan melalui penelitian. 

Agar sistematis, Bab Metode Penelitian meliputi: 
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A. Waktu dan Tempat 

B. Peralatan Utama dan Pendukung 

C. Alur Penelitian (dilengkapi dengan Flow Chart) 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil-hasil dari tahapan penelitian, dari tahap analisis, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 

Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam: 

A. Hasil Penelitian 

B. Analisa atau Pembahasan 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari implementasi sistem 

manajemen E-Commerce, serta kemungkinan pengembangan lebih 

lanjut dikemudian hari. 

 

 

 

 

 


