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ABSTRAK 
 

 Batik adalah salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang merupakan hasil 
karya masyarakat Indonesia. Perkembangan batik saat ini sangat pesat yang 
awalnya masyarakat hanya bisa membeli batik di tempat pengrajin batik dan toko-
toko tertentu kini masyarakat membeli pada toko online atau E-commerce tanpa 
harus datang langsung ke toko tersebut sehingga masyarakat dapat menghemat 
waktu, biaya, dan tenaga. Beragam model, jenis, tipe, bahan, warna, deskripsi, dan 
harga dapat diperoleh masyarakat dengan mudah melalui toko online. 
 Pada Batik Store Nusantara Online ini, customer maupun admin dapat 
melihat dan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh sistem. Pada halaman 
admin terdapat data master yang digunakan untuk mengelola website ini secara 
keseluruhan.  Sedangkan pada halaman customer, customer dapat melakukan 
pemebelian bermacam-macam kain batik dan menambahkan daftar wishlist serta 
dapat mengetahui tagihan pembelian, dan untuk konfirmasi pembayaran dapat 
melalui menu konfirmasi pembayaran. 
 Didalam Desain dan Implementasi Batik Store Nusantara Online Berbasis 
Web ini customer dapat melakukan pembelian kain batik sesuai dengan 
keinginanya serta dapat mengecek status tracking invoice dan memasukkan 
daftar produk yang diingikan masyarakat kedalam daftar wishlistnya 
sehingga pada saat admin melakukan perubahan produk yang di wishlist 
maka customer akan mendapatkan notifikasi pada email customer.  

  

Keyword : E-commerce, Batik Nusantara, online, Store, email, customer , 

Tracking Invoice, Wishlist 
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BAB I 
 

 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1   Latar Belakang 
 

Teknologi komputer saat ini berkembang sangat pesat dengan munculnya 

internet dimana komputer-komputer dapat saling terhubung membentuk jaringan 

yang sangat luas yang terdiri dari ribuan komputer diseluruh dunia. Sehingga 

siapapun yang mempunyai hak akses kedalam jaringan internet dapat saling 

bertukar informasi berbagai macam bentuk data teks, gambar, suara, file dan 

sebagainya tanpa batasan waktu. 

Seiring dengan hadirnya internet, metode transaksi banyak di lakukan 

secara online bahkan pada kegiatan yang biasa dilakukan secara manual sekarang 

dilakukan dengan menggunakan sistem online. konsep umum setiap bentuk dari 

transaksi bisnis atau pertukaran informasi yang dilakukan dengan menggunakan 

teknologi komunikasi dan informasi biasanya disebut dengan e-commerce. E-

commerce digunakan antar perusahaan yaitu antara perusahaan dengan pelanggan, 

atau antara perusahaan dengan administrasi publik. E-commerce terdiri dari 

perdagangan produk, jasa dan barang-barang elektronik. Dalam bentuknya yang 

paling jelas, e-commerce menjual produk kepada konsumen secara online. 

Sederhananya, e-commerce adalah membuat, mengelola, dan meluaskan 

hubungan komersial secara online seta mengenal produk yang ditawarkan melalui 

publikasi elektronik sehingga konsumen dapat membeli dengan electronic cash. 

 Oleh karena itu, pada Tugas Akhir ini akan dirancang dan dibuat suatu 

sistem penjualan barang lewat internet. Aplikasi batik store menampilkan 
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informasi tentang jenis dan berbagai motif batik store nusantara, dapat melakukan 

pemesanan batik secara online dengan mendaftarkan data diri pelanggan dan 

mengisi form pemesanan, status pembelian atau tracking invoice dapat dilihat 

melalui account pribadi masing-masing customers atau pelanggan batik store 

nusantara, terdapat program wishlist yang dapat digunakaan pada saat pelanggang 

menginginkan barang yang pada saat itu harga barang terserbut masih belum 

terjangkau oleh pelanggan atau stok barang kosong, sehingga data barang tersebut 

dapat disimpan oleh pelanggan atau customer dan disamping itu aplikasi batik 

store ini dapat memberitahukan konfirmasi kepada pelanggan baru bahwa 

pelanggan tersebut sudah terdaftar melalui email dan pada saat konfirmasi 

pengiriman barang dapat dilihat melalui account pribadi masing-masing 

customers atau pelanggan batik store nusantara. Aplikasi ini saya beri nama 

Desain dan Implementasi Batik Store Nusantara Online Berbasis Web. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 
Pada latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka di dapatkan 

rumusan masalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana menciptakan suatu Desain dan Implementasi Batik Store 

Nusantara Online Berbasis Web ? 

b. Bagaimana notifikasi email dapat berfungsi pada saat konfirmasi 

pendaftaran pelanggan baru dan notifikasi wishlist pada saat admin 

melakukan perubahan data produk tersebut ? 

c. Bagaimana status pemesanan dan konfirmasi pengiriman barang dapat 

dilihat melalui tracking invoice pada account pribadi masing-masing 
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customers atau pelanggan batik store nusantara ? 

1.3     Batasan Masalah 
 

Pada pembuatan skripsi ini perlu didefinisikan batasan masalah mengenai 

sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan masalah 

tersebut antara lain : 

a. Aplikasi ini hanya melayani pemesanan secara online, sedangkan untuk 

pembayarannya melalui metode pembayaran transfer melalui No.rekening 

dan konfirmasi pembayaran melalui online. 

b. Proses yang ada pada sistem ini adalah login, pengolahan produk, 

pemesanan produk, dan pembayaran produk. 

c. Aktifasi  pendaftaran  dan notifikasi wishlist pada saat admin melakukan 

perubahan data dan penghapusan produk tersebut melalui email. 

d. Cek status pembelian dan status pengiriman barang dapat dilihat melalui 

tracking invoice pada account pribadi masing-masing customers atau 

pelanggan batik store nusantara  

e. Pelanggan atau customer dapat memilih kategori, provinsi, material, tipe, 

dan harga batik sesuai dengan keinginannya. 

f. Fitur wishlist yang dapat digunakaan pada saat pelanggang menginginkan 

barang yang pada saat itu harga barang terserbut masih belum terjangkau 

oleh pelanggan atau stok barang kosong, sehingga data barang tersebut 

dapat disimpan oleh pelanggan atau customer. 

g. Produk yang ada pada Batik Store Nusaantara ini belum termasuk ongkos 

kirim, sehingga tabel ongkos kirim dapat dilihat melalui situs resmi jasa 

pengiriman barang. 
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h. Sistem hanya memberikan fasilitas customer service online atau live chat 

melalui Yahoo Mesengger. 

i. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

dan MySQL sebagai databasenya. 

j. Desain dan Implementasi Batik Store Nusantara Online Berbasis Web 

dapat bekerja baik jika digunakan pada sistem operasi berbasis web. 

1.4 Tujuan 
 

Tujuan dalam menciptakan Desain dan Implementasi Batik Store 

Nusantara Online Berbasis Web ini adalah : 

a. Menciptakan suatu Desain dan Implementasi Batik Store Nusantara Online 

Berbasis Web yang berguna sebagai media pemesanan batik nusantara 

sacara online bagi masyarakat yang ingin membeli batik dan melakukan 

transaksi pembayaran dengan mudah. 

b. Notifikasi email dapat berfungsi pada saat konfirmasi pendaftaran 

pelanggan baru dan notifikasi wishlist pada saat admin melakukan 

perubahan data produk tersebut. 

c. Status pemesanan dapat dilihat melalui tracking invoice pada pada account 

pribadi masing-masing customers atau pelanggan batik store nusantara. 

d. Admin dapat dengan mudah menambahkan, mengupdate, dan menghapus 

data master yang ada pada tampilan user menggunakan control panel 

admin. 

1.5    Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari pembuatan Desain dan Implementasi Batik 

Store Nusantara Online Berbasis Web adalah : 
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a. Pelanggan dapat melakukan pemesanan batik berdasarkan jenis dan motif 

batik yang dapat dipilih sesuai dengan kategori, provinsi, material, tipe, 

dan harga batik sesuai dengan keinginannya. 

b. Dengana adanya notifikasi email maka konfirmasi pendaftaran pelanggan 

baru dan daftar wishlist yang kita inginkan dapat di informasikan ke 

pelanggan melalui email. 

c. Sistem informasi Batik Store Nusantara Berbasis Web ini dapat dipahami 

dan dijalankan oleh user dengan mudah. 

 

1.6    Sistematika Penulisan 

 
Laporan skripsi ini akan menjelaskan secara lengkap tentang proses 

membuat Desain dan Implementasi Batik Store Nusantara Online Berbasis Web. 

Untuk lebih mempermudah memahami materi yang sudah disusun dan dibuat, 

laporan skripsi ini di bagi menjadi enam bab yang dilengkapi dengan penjelasan 

pada tiap bab. 

 

BAB  I  PENDAHULUAN 
 

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB  II         TINJAUAN PUSTAKA 
 

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang dipakai 

sebagai penunjang pembuatan laporan ini. Penjelasannya meliputi 

aplikasi teknologi informasi untuk mendukung manajemen 

informasi toko online (e-commerce).. Bab ini juga menjelaskan 
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bagian yang terlibat di dalam sistem, alur di dalam sistem serta 

diagram alir (flowchart). 

 

BAB  III        AN A L I S IS  D A N P E R AN CA N G A N S I S T EM  
 

Bab ini menjelaskan tentang alur sistem secara terkomputerisasi. 

Desain model sistem yang diterjemahkan kedalam Data Flow 

Diagram (DFD) serta desain database yang diterjemahkan 

kedalam Conceptual Data Model (CDM) dan Physical Data 

Model (PDM). 

 

BAB  IV UJICOBA DAN IMPLEMENTASI 
 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan 

diterapkan. Pada bab ini disampaikan user interface atau tampilan 

aplikasi yang dibuat dari proses perancangan desain Batik Store 

Nusantara sampai toko online atau e-commerce jadi. 

 

BAB  V        KESIMPULAN DAN PENUTUP 

Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terhadap 

aplikasi yang telah dibuat. Berupa masukan yang membangun 

atau konstruktif untuk kesempurnaan aplikasi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 

yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini. 
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