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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia 

akan kemudahan, kecepatan dan keakuratan. Salah satu teknologi informasi 

yang berkembang dengan pesat adalah teknologi internet yang mampu 

menyajikan informasi secara cepat dan akurat. 

Dalam tugas akhir ini akan dirancang aplikasi web Sistem Informasi 

Toko Buku Online Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan berbasis 

bahasa pemrograman Java Server Pages (JSP).  JSP  dapat dipandang 

sebagai server-side scripting  dalam bahasa Java. Dalam siklus 

kehidupannya, JSP akan ditulis ulang dan di-compile menjadi JavaServlet 

dan dijalankan serta bertingkah laku seperti JavaServlet.  

Penyusun memilih menggunakan JSP sebagai bahasa 

pemrogramannya dengan alasan bahwa JSP dapat digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi dengan skala besar dan tingkat kerumitan yang 

tinggi namun dapat dilakukan dengan mudah karena dapat menggunakan 

kelas-kelas yang telah disediakan dalam pemrograman Java. 

Sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang 

pengembangan sistem informasi di Toko Buku Online Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Khususnya dalam Data Base pemesanan buku 

serta bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan konsumen/pelanggan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana merancang website untuk aplikasi Sistem Informasi Toko 

Buku Online? 

2. Bagaimana penerapan teknologi Java Server Pages dalam perancangan 

web dinamis? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam perancangan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang 

diharapakan, maka permasalah yang ada dibatasi sebagai berikut: 

1. Software-software yang digunakan di install pada sistem operasi 

Windows XP Profesional SP 2. 

2. Digunakan Internet Explorer sebagai web Browser dan JBoss-4.0.2. 

sebagai web servernya. 

3. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam sistem ini adalah JSP, 

dan database MySQL versi 4.0.13. 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Merancang web untuk aplikasi Sistem Informasi Toko Buku Online 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Mengimplentasikan teknologi Java Server Pages dalam perancangan 

web dinamis. 
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1.5 Manfaat 

Sistem ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang 

pengembangan sistem informasi dalam Toko Buku secara Online. Selain itu 

perancangan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan tentang 

J2EE dan teknologi yang dimilikinya. 

1.6 Metode Penelitian 

Peneliti menggunakan beberapa metode penelitian untuk mengarahkan 

perancangan ini agar tujuan perancangan yang telah ditentukan dapat 

tercapai. Adapun beberapa metode penelitian yang digunakan peneliti 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Metode ini ditempuh peneliti guna mendapatkan informasi dan 

pengetahuan dari literatur-literatur yang berkaitan dengan objek yang 

dikaji dalam penelitian ini. Adapun literatur yang dimaksud berupa 

buku dan  internet. 

2. Eksperimen 

Metode eksperimen ini merupakan upaya peneliti dalam 

menerapkan landasan teori yang ada ke objek yang diteliti. Dalam 

penelitian ini metode eksperimen yang ditempuh peneliti meliputi 

langkah-langkah seperti:  

a. Instalasi dan konfigurasi J2EE, MySQL dan Jboss. 

b. Pembuatan Halaman Web Dinamis untuk Sistem Informasi Toko 

Buku Online. 
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1.7 Tinjauan Pustaka 

Amalia Ulfah – D400020018 (2007) dalam Tugas Akhir dengan judul 

Perancangan Sistem Informasi Toko Batik Online Dengan berbasis Php dan 

Mysql, hasil dari perancangan tersebut adalah program aplikasi yang mampu 

untuk mengelola data, meyimpan data secara teratur dan tidak menyebar, 

kemudahan penggunaan kembali data serta sebagai sarana komunikasi yang 

baik pula. Dalam aplikasi tersebut juga dirancang pengaturan pesanan, 

pengaturan katalog macam-macam batik dan harga jualnya. 

Administrasi data pemesanan dalam sistem tersebut hanya dapat 

dilakukan oleh seorang user khusus (administrator dan petugas) yang id dan 

passwordnya telah diatur dengan adanya fasilitas penambahan user khusus. 

User khusus tersebut juga dapat mengubah id dan password loginnya. 

Konsumen dalam sistem ini disebut sebagai user khusus yang dapat 

mengakses sistem dengan tanpa melalui proses autentikasi dan memiliki 

fasilitas untuk melihat info dan katalog buku, mengisi saran dan kritik, 

pengusulan buku-buku baru, dan yang utama adalah melakukan transaksi 

pemesanan buku dan komputer dan lain sebagainya. 

Sistem Informasi Toko Buku Online Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dalam perancangan ini merupakan pengembangan dari sistem 

sebagaimana diuraikan diatas dengan memanfaatkan teknologi berbasis web 

dengan menggunakan bahasa pemrograman JSP yang merupakan salah satu 

teknologi pengembangan web pada lingkungan J2EE (Java to Enterprise 

Edition ). 
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Dalam Tugas Akhir ini penulis akan merancang sebuah sistem 

informasi yang lebih interaktif dan lebih efisien dalam pemanfaatan terhadap 

penggunannya. Dan mampu mengatasi kekurangan dari sistem yang telah 

dibangun sebelumnya, antara lain: 

1. User hanya dibedakan menjadi tiga yaitu konsumen sebagai user umum, 

administrator dan petugas. Hal ini berpengaruh terhadap kemudahan 

penggunaan sistem. 

2. Pelanggan tanpa  melakukan proses authentifikasi setiap kali akan melakukan 

transaksi pemesanan tetapi hanya dengan melakukan proses registrasi identitas 

diri terlebih dahulu untuk mempermudah melakukan pengiriman pemesanan.   

3. Pelanggan kurang interaktif  dan efisien waktu dalam pemilihan/pemesanan 

barang. Dalam sistem ini pelanggan dapat mencari, melihat dan memilih 

koleksi katalog yang ada secara lebih interaktif dan efisien. 

1.8  Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang dasar teori yang menjelaskan tentang 

perangkat-perangkat yang digunakan dalam perancangan. 
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BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Membahas langkah dari proses perancangan aplikasi Perancangan 

dan Implementasi Java Server Pages (Jsp) pada Sistem Informasi 

Toko Buku Online Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA 

Menunjukkan hasil pengujian dari perancangan aplikasi 

Perancangan dan Implementasi Java Server Pages (JSP) pada 

Sistem Informasi Toko Buku Online Universitas Muhammadiyah 

Surakarta disertai dengan analisa. 

BAB V PENUTUP 

Menguraikan kesimpulan Tugas Akhir dan saran-saran sebagai 

bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 




