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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sejak dahulu manusia memang sudah tidak dapat dipisahkan dari 

segala aktifitasnya baik yang mempunyai sifat rutinitas sehari-hari maupun 

yang bukan bersifat rutinitas maka waktu merupakan sesuatu yang sangat 

berharga. 

Perkembangan internet dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat 

pesat. Hal ini dikarenakan kemampuan internet dalam menutupi berbagai 

kelemahan media informasi yang ada, seperti keterbatasan waktu dalam 

penyajian informasi, baik waktu terbit maupun waktu tayang media. 

Menyinggung masalah penyajian informasi yang tidak dibatasi oleh ruang 

dan waktu maka keberadaan web sebagai sumber informasi di internet telah 

terpenuhi. 

Teknologi web dari waktu ke waktu juga mengalami kemajuan pesat. 

Web saat ini bukan hanya merupakan sebuah halaman online yang dapat 

dibaca atau cenderung berupa web statis, tetapi telah berkembang menjadi 

media yang lebih dinamis dan interaktif sehingga mampu memberi dan 

menerima respon dari pengakses. Perkembangan teknologi web yang 

demikian pesat mendorong semua pihak baik instansi pemerintah, swasta 

maupun perorangan untuk ikut merasakan manfaatnya sebagai penunjang 

aktifitas mereka. 
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Begitu juga dengan teknologi yang berasal dari perangkat nirkabel                

( wireless ) yang sekarang ini sudah sangat dibutuhkan. Salah satu teknologi 

tersebut adalah teknologi WAP ( Wireless Aplication Protocol ). Dengan 

teknologi seperti ini, perangkat – perangkat nirkabel seperti handphone atau 

telepon seluler dan PDA dapat digunakan sebagai browser untuk browsing 

ke dunia internet. Dengan demikian peralatan tersebut dapat mengakses 

informasi dari dunia internet kapan saja dan dimana saja. 

Dengan keuntungan yang diberikan oleh teknologi internet dan 

teknologi WAP ( Wireless Aplication Protocol ), maka ke dua teknologi ini 

dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan pemesanan barang 

termasuk pemesanan buku pada toko buku online, melalui perangkat 

nirkabel diharapkan dapat memanfaatkan waktu dan seefisien mungkin 

karena barang yang di order akan dikirim oleh pihak toko buku, dan satu 

lagi bahwa pemesanan itu dapat dilakukan dimana dan kapan saja. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba merancang 

dan membuat Aplikasi sistem toko buku online berbasis WAP ( Wireless 

Aplication Protocol ) dengan menggunakan bahasa pemrograman MySQL 

sebagai database server, PHP sebgai program aplikasi webnya dan M3 

GATE sebagai program penguji pada antarmuka pelanggan toko buku WAP 

( Wireless Aplication Protocol ). Sehingga diharapkan dapat memudahkan 

proses pembelian buku, mengakses dan mengolah data yang ada pada 

database server. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana merancang dan membuat Aplikasi Sistem Mobile Commerce 

Toko Buku Online berbasis WAP ( Wireless Aplication Protocol  ) ? 

b. Bagaimana menerapkan Aplikasi WAP ( Wireless Aplication Protocol  ) 

yang terkoneksi dengan database dimana adanya interaksi antara sistem 

dengan user ? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar dalam perancangan Sistem Mobile - Commerce Toko Buku 

Online berbasis WAP ( Wireless Aplication Protocol ) ini dapat mencapai 

sasaran dan tujuan yang diharapkan, maka permasalahan yang ada dibatasi 

sebagai berikut : 

a. Aplikasi sistem Toko Buku Online berbasis WAP ini hanya dapat 

digunakan oleh Toko Buku yang sudah online. 

b.  Sebelumnya bahwa Toko Buku tersebut sudah bekerja sama dengan 

salah satu pihak Bank. 

c. Pada penelitian ini sistem Virtual Banking sebagai alat pembayaran 

elektronik atau diumpamakan sebagai ATM ( Auto Teller Machine ) 

sebuah Bank. 

d. Dalam pembuatan web Virtual Banking penulis tidak membuat secara 

detail, hanya yang berhubungan dengan transaksi saja. 
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e. User non member cuma bisa memesan buku 1 kali, dalam artian pembeli 

tersebut harus log in ke bank kembali jika ingin memesan buku. 

f. Antarmuka dengan pengguna berupa halaman WAP yang bisa di akses 

oleh telepon seluler dalam hal ini Handphone atau PDA ( Personal Data 

Asistent atau bisa disebut mini Notebook ) yang mempunyai spesifikasi 

minimal harus sudah dapat mendukung fitur untuk WAP dan GPRS. 

g. Pengujian Aplikasi Sistem Mobile - Commerce Toko Buku Online 

berbasis WAP ( Wireless Aplication Protocol ) ini off line, maksudnya 

aplikasi di uji menggunakan localhost pada komputer stand alone., dan 

apabila semua sudah sukses dilaksanakan pada localhost nantinya akan 

diupload pada WebHosting yang suport dengan script PHP dan juga 

databse MySQL dan akan bisa diakses secara keseluruhan hasil dari 

Sistem Mobile - Commerce Toko Buku Online berbasis WAP ( Wireless 

Aplication Protocol  ) tersebut. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan penulis kaji maka penelitian 

ini bertujuan untuk : 

a. Merancang dan membuat Sistem Mobile - Commerce Toko Buku 

Online berbasis WAP ( Wireless Aplication Protocol  ). 

b. Menerapkan Aplikasi WAP ( Wireless Aplication Protocol ) yang 

terkoneksi dengan database. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah : 

a. Memudahkan member untuk pemesanan buku tanpa harus datang ke 

Toko Buku, dapat dilakukan kapan saja dengan  tidak terikat waktu dan 

tempatnya. 

b. Tersedinya informasi buku pada Toko Buku online yang lebih teratur, 

efektif, dan efisien bagi user. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Tugas Akhir ini nantinya disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas masalah umum mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

penelitian dan pengertian program yang digunakan. 

BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 

Membahas tentang bagaimana proses perancangan Sistem   

Mobile - Commerce Toko Buku Online berbasis WAP (Wireless 

Aplication Protocol ) dilakukan dan virtual banking, cara - cara 

pembuatan dan implementasi perancangan system. 
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BAB IV UJI COBA DAN ANALISIS 

Membahas tentang pengujian hasil perancangan kemudian 

menganalisa hasil uji coba tersebut yang telah didapat sehingga 

akan didapatkan bukti kuat dari hipotesis yang dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Menerangkan kesimpulan dan saran tentang penggunaan 

peralatan yang sesuai dengan anjuran dan usulan yang bersifat 

membangun untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 
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