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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat awal ditemukannya jaringan komputer, kebanyakan perusahaan 

bisnis skala besar di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat, 

menggunakan bagian tertentu dari perdagangan elektronik (electronic 

commerce) untuk mengendalikan transaksi antar bisnis. Saat ini, dengan 

semakin maraknya penggunaan internet, perdagangan secara elektronik (e-

Commerce) dilakukan oleh bisnis-bisnis dalam berbagai ukuran.(Adi 

Nugroho, 2006: 1) 

Pada dasarnya e-commerce adalah melakukan bisnis online. Dalam 

bentuknya yang paling jelas, e-commerce menjual produk kepada konsumen 

secara online, tapi faktanya jenis bisnis apa pun yang dilakukan secara 

elektronik adalah e-commerce. Sederhananya, e-commerce adalah membuat, 

mengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. Usaha e-

commerce yang sukses mungkin melibatkan pembayaran, pengembangan dan 

perencanaan produk, mengelola produksi atau manufaktur, pemasaran dan 

perwakilannya, penjualan, layanan, kolaborasi diantara sesama bisnis atau 

affilisai, distribusi produk, riset, penyebaran informasi, penyusunan komunitas 

komersial, pendidikan, hiburan, dan mungkin juga semua bisnis lain yang 

belum terpikirkan.(Brenda, 2001: 1) 

 



Perkembangan e-commerce mambawa banyak perubahan terhadap sektor 

aktivitas bisnis yang selama ini dijalankan di dunia nyata. Perubahan tersebut 

ditandai dengan adanya sejumlah upaya dari sektor aktivitas bisnis yang 

semula berbasis di dunia nyata (real), kemudian mengembangkan ke dunia 

maya (virtual). 

Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat, maka internet 

menjadi salah satu bagian kehidupan yang sangat dibutuhkan. Salah satunya 

adalah sebagai sarana untuk memudahkan dalam penjualan komputer, yang 

biasa secara konvensional dialihkan menjadi lebih modern.  

Selama ini, penjualan komputer masih banyak dilakukan secara 

konvensional. Selain itu jangkauan penjualan masih terbatas pada satu tempat 

dan belum bisa menjangkau keberbagai daerah. Kemudian di kota Solo sendiri 

kebanyakan Toko komputer masih banyak melakukan penjualan komputernya 

secara konvensional. Belum optimalnya penjualan yang terjadi disamping itu  

juga kurangnya promosi yang dilakukan oleh toko komputer tersebut. 

 Dari permasalahan diatas maka dirancanglah sebuah aplikasi 

penjualan komputer berbasis web yang disertai database. Agar lebih dikenal 

maka di berikan nama “Solo Komputer”. Model sistem penjualan yang akan 

dirancang adalah milik sendiri yang diharapkan kedepannya dapat 

terwujudkan. Kemudian untuk produknya sendiri disini Solo komputer 

melakukan kerjasama dengan banyak toko komputer yang ada di Solo ini. 

Dengan tidak terpaku hanya pada satu toko komputer diharapkan dapat lebih 

menambah variasi dari produk yang akan di jual, sehingga kepuasan 



konsumen dapat terciptakan. Untuk itulah diperlukan update data secara terus-

menerus agar produk yang akan di jual tidak lebih rendah harganya dari toko 

komputer konvensional.  

Produk yang akan dijual di Solo Komputer sendiri tidak hanya pada 

terpaku pada penjualan komputer saja, tapi juga segala macam kebutuhan 

penunjang lainnya. Selain itu, Solo Komputer sendiri menerima penitipan 

barang yang akan di jual dari Pemilik Toko ataupun personal dengan 

menerapkan fee dari setiap transaksi yang terjadi. Dari permasalahan di atas 

maka dirancanglah sebuah sistem penjualan komputer berbasis web dengan 

menggunakan CMS Joomla. 

Joomla adalah Sistem Manajemen Konten (SMK atau CMS) yang 

bebas dan terbuka (free opensource) ditulis menggunakan PHP dan basisdata 

MySQL untuk keperluan di internet maupun intranet. Joomla pertamakali 

dirilis dengan versi 1.0.0. Fitur- fitur Joomla! diantaranya adalah sistem 

caching untuk peningkatan performansi, RSS, blogs, poling, dll. Joomla! 

menggunakan lisensi GPL. Secara garis besar dan gamblang, Joomla! terdiri 

dari 3 elemen dasar, yaitu server web (webserver), skrip PHP dan basisdata 

MySQL. Server web diasumsikan terhubung dengan Internet/Intranet yang 

berfungsi sebagai penyedia layanan situs. Skrip PHP terdiri dari kode program 

dalam bahasa PHP dan basisdata merupakan tempat penyimpanan konten. 

Joomla menggunakan Apache sebagai server web dan MySQL untuk basis 

datanya (www.id-joomla.com). 

 
 



1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas permasalahan yang menjadi dasar pembuatan 

Tugas Akhir ini adalah “Bagaimana Merancang sebuah sistem penjualan 

komputer secara online agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas”. 

 
1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian dalam tugas akhir ini lebih terarah dan memudahkan 

dalam pembahasan, maka perlu adanya pembatasanan masalah, yaitu: 

1. Dalam Tugas Akhir ini penulis hanya menampilkan rancangan  aplikasi 

yang hanya menampilkan halaman depan, tentang produk, halaman 

member serta halaman lelang.  

2. Penjualan dibatasi hanya pada kota-kota besar dan belum sampai pada 

daerah terpencil. 

3. Program yang di dirancang adalah menggunakan CMS Joomla yang 

berbasis pada PHP dan MySQL. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Merancang sistem informasi penjualan komputer secara online dengan 

berbasis web. 

2. Membuat basis data perancangan sistem penjualan komputer secara 

online. 



3. Dapat menghasilkan halaman admin yang digunakan untuk 

pengaturan, penambahan dan penghapusan produk. 

b. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dan tujuan penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Dapat diterapkan pada sebuah organisasi atau personal agar lebih 

dikenal oleh konsumennya. 

2. Merubah paradigma penjualan yang biasa secara konvensional 

menjadi yang lebih modern dan bisa di akses dimana  saja. 

3. Agar kedepannya banyak perusahaan dapat lebih memanfaatkan 

internet sebagai media dalam mengenalkan produk supaya  lebih 

dikenal keberadaannya. 

  

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan ini diharapkan agar pembaca dan pihak-pihak 

yang berkepentingan dapat dengan mudah memahami isi laporan. Adapun 

sistematika penulisan laporan sebagai berikut: 

BAB   I    PENDAHULUAN 

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Manfaat dan Tujuan Penelitian dan Sistematika 

Penulisan.  

 

 



BAB  II   LANDASAN TEORI 

Berisi tentang dasar-dasar teori yang berfungsi sebagai landasan 

dalam mewujudkan sistem informasi akademik yang interaktif 

dengan menggunakan database MySQL dan bahasa pemprograman 

PHP beserta CMS Joomla. 

BAB  III  METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian yang digunakan, tempat 

penelitian, teknik perancangan sistem dan kerangka pemecahan 

masalah. 

BAB  IV  PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang hasil konsep perancangan basis data yang ada dan 

juga mengenai tahap-tahap dalam pembuatan web yang dimulai 

dari pembuatan basis data sampai web dapat di akses. 

BAB    V   PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil dari pembahasan konsep basis data yang ada 

berisi tentang tahapan pembuatan diagram hubungan logika untuk 

aplikasi penjualan komputer berbasis web baik dari sisi client 

ataupun dari sisi server. 

BAB   VI   PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dan saran dari implementasi perancangan 

Aplikasi penjualan komputer secara online. 

 

 


