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ABSTRAKSI 

 

 Kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat saat ini juga telah 
menjadi kebutuhan utama. Saat ini pemilik toko dalam mengelola tokonya masih 
dilakukan secara konvensional, dimana konsumen yang akan membeli produk 
harus mendatangi tempat penjualan secara langsung. Untuk itu dibutuhkan suatu 
sistem yang dapat mengatasi permasalahan yang ada, baik dari segi pemasaran 
produk sampai dengan penjualan produk. Dengan dibuatnya website ini dapat 
memperluas area pemasaran. Perkembangan teknologi membuat masyarakat 
semakin mengenal dan mulai selalu berhubungan dengan internet dengan salah 
satu gaya hidup yang baru lahir yaitu belanja online.  

 
Berbelanja di toko online lebih praktis, efektif, harganya lebih murah dan 

tak terbatas oleh waktu untuk berkunjung. Pada proyek akhir ini, dibangun 
sebuah toko online yang disajikan dalam bentuk website berbasis PHP framework 
untuk contoh kasus pemesanan dan pembelian baju dan accessories untuk remaja 
wanita secara online. Aplikasi berbasis web yang dibuat pada tugas akhir ini, 
berfungsi sebagai sarana pelengkap toko konvensional juga untuk memasarkan 
berbagai macam baju dan accessories khususnya untuk remaja wanita yang dapat 
diakses melalui website.  

 
Dengan dibangunnya website online store ini, dapat membantu kinerja 

divisi penjualan dan menyampaikan informasi mengenai produk apa saja yang 
terdapat pada toko online tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi web, maka 
informasi tentang barang dapat lebih mudah didapatkan oleh konsumen yang 
ingin mendapatkan informasi, konsumen tidak perlu datang ke toko sehingga 
menghemat waktu dan biaya.  

 

Kata Kunci : Website, Toko Online, PHP framework 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada Bab I ini akan dibahas pendahuluan pembuatan sistem yang 

mencakup latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, peneliti terdahulu dan 

metodologi penelitian. 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Teknologi telah berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi ini dapat 

dilihat dari digunakannya beberapa teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. 

Kebutuhan akan informasi yang cepat dan akurat saat ini juga telah menjadi 

kebutuhan utama. Pengimplementasian teknologi dalam pencarian informasi 

menjadi salah satu solusinya. Perkembangan teknologi komputer kian hari kian 

kompleks, mendorong individu maupun kelompok untuk mau tidak mau 

menerapkannya dalam setiap aktivitas kegiatan. Kebutuhan akan sistem 

informasi berbasis komputer pada saat ini sangatlah penting mengingat 

komputer dinilai sangat efektif dan efisien dalam penggunaanya.  

Saat ini pemilik toko dalam mengelola tokonya masih dilakukan secara 

konvensional, dimana konsumen yang akan membeli produk harus mendatangi 

tempat penjualan secara langsung. Sehingga jangkauan promosi dan penjualan 

masih sangat terbatas, menyebabkan produk-produk yang dihasilkan kurang 

dikenal oleh masyarakat luas. Kendala lainnya yaitu semakin ketatnya 

persaingan antar sesama industri pakaian mulai dari industri kecil sampai 

industri besar. Hal itu membuat pengelola toko harus mempunyai strategi 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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pemasaran yang berbeda agar dapat bersaing dan dapat mendatangkan banyak 

pelanggan baru. 

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatasi permasalahan 

yang ada, baik dari segi pemasaran produk sampai dengan penjualan produk. 

Dengan dibuatnya website ini dapat memperluas area pemasaran. Dengan 

memanfaatkan teknologi web, maka informasi tentang barang dapat lebih 

mudah  didapatkan oleh konsumen yang ingin mendapatkan informasi, mereka 

tidak perlu datang ke toko sehingga menghemat waktu dan biaya. Website toko 

online ini dapat membantu kinerja divisi penjualan dan menyampaikan 

informasi mengenai produk apa saja yang terdapat pada toko online tersebut. 

Pada penulisan Tugas Akhir ini, penulis membangun sebuah toko online 

yang disajikan dalam bentuk website PHP framework untuk contoh kasus 

pemesanan dan pembelian baju dan accessories untuk remaja wanita secara 

online. 

   

1.2 RUMUSAN MASALAH 

  Dalam tugas akhir ini terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana 

membuat program atau aplikasi penjualan online yang dapat memudahkan 

pembeli atau konsumen melihat dan memilih produk – produk yang ditawarkan 

agar menghemat waktu dan biaya ? 
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1.3  BATASAN MASALAH 

Batasan masalah yang ada pada proyek akhir ini adalah : 

a. Website ini menjual baju dan aksesoris yang dijual oleh toko Girl Station. 

b. Sistem pembayaran menggunakan manual, yaitu pembeli mentransfer uang 

ke rekening toko lalu di konfirmasi secara manual oleh admin kemudian 

barang dikirim. 

c. Pembatalan order terjadi jika 3x24 jam pembeli tidak mentransfer dan 

pembatalan order dilakukan secara manual oleh admin. 

 

1.4 TUJUAN 

Proyek Akhir ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada 

konsumen dalam memberikan informasi yang tepat kepada konsumen 

mengenai detail produk yang ditawarkan dan melakukan transaksi pembelian 

dan pemesanan barang secara online, sehingga dapat menguntungkan dalam 

hal perluasan area pemasaran bagi toko online. 

 

1.5 MANFAAT 

Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah dengan adanya website ini, mampu 

memberikan informasi mengenai detail produk kepada pelanggan dengan cepat 

dan up to date. Pelanggan dapat melakukan pembelian dan pemesanan secara 

online tanpa harus mendatangi keberadaan toko sehingga dapat meningkatkan 

profit penjualan bagi pemilik toko. 
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1.6 Peneliti Pendahulu 

Pada tugas akhir ini penulis melakukan pendekatan baru dengan dibangun 

sebuah toko online yang disajikan dalam bentuk website berbasis framework 

untuk contoh kasus pemesanan dan pembelian baju dan accessories untuk 

remaja wanita secara online. Aplikasi berbasis web yang akan dibuat pada 

tugas akhir ini, berfungsi sebagai sarana pelengkap toko konvensional juga 

untuk memasarkan berbagai macam baju dan accessories khususnya untuk 

remaja wanita tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, yang dapat diakses melalui 

website. Website ini dapat memperluas area pemasaran. Dengan 

memanfaatkan teknologi web, maka informasi tentang barang dapat lebih 

mudah  didapatkan oleh konsumen yang ingin mendapatkan informasi, mereka 

tidak perlu datang ke toko sehingga menghemat waktu dan biaya. Website toko 

online ini dapat membantu kinerja divisi penjualan dan menyampaikan 

informasi mengenai produk apa saja yang terdapat pada toko online tersebut. 

Pembuatan website online store sebenarnya sudah banyak yang telah 

mengembangkannya dengan berbagai cara, model, dan fiture yang berbeda. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Shiscorio Savana U (2010) dengan 

judul “Pembuatan Web Store Berbasis Content Management System (CMS)”. 

Penulis membahas bagaimana cara membuat web store dengan menggunakan 

salah satu CMS yaitu Joomla. Penulis membuat toko online dengan 

mentransformasikan keseluruhan rancangan tampilam, konten web, statistic 

web, maupun alur program yang disajikan dalam bentuk website.[1] 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Andreas Saragih(2010) dengan 

judul “Sistem Informasi Penjualan Pahatan Jepara Berbasis Web pada Yakina 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



5 

Art Shop”. Penelitian ini dilakukan untuk membentuk rancangan sistem 

informasi berbasis web pada Yakina Art Shop, sehingga masalah-masalah yang 

terjadi pada proses penjualan dapat diminimalisir/dihilangkan. Dengan 

dibangunnya sistem penjualan berbasis web ini, maka secara tidak langsung 

masyarakat luas akan mengetahui keberadaan Yakina Art Shop. Aplikasi yang 

dibuat menggunakan PHP dan MySQL serta didukung oleh beberapa perangkat 

lunaksperti Adobe Dreamweaver CS3.[2] 

Hampir sama dengan peneliti sebelumnya, terdapat proyek akhir dari 

Andri Jasman Daulay[3] Penjualan Online Pakaian dengan Web e-Commerce. 

Penelitian ini membangun suatu website e-commerce penjualan pakaian secara 

online. Website ini dikembangkan dengan menggunakan perangkat lunak 

Apache,PHP dan MySQL.[3] 

Pada proyek akhir ini penulis mengajukan pemodelan baru untuk 

mengembangkan penelitian sebelumnya. Penulis mengajukan pendekatan baru 

yaitu membuat website online store yang dikhususkan untuk remaja wanita 

dengan menggunakan Framework Yii. 

 

1.7 METODOLOGI PENELITIAN 

Untuk menyelesaikan proyek akhir ini dilakukan beberapa tahap antara 

lain, tinjauan pustaka, pengumpulan data, desain aplikasi, implementasi, 

evaluasi, dan kesimpulan. Tahap-tahap yang antara lain : 

1.7.1 Tinjauan Pustaka 

Pada tinjauan pustaka ini akan dibahas tentang teori-teori yang menunjang 

dalam menyelesaikan proyek akhir, dimana teori-teori ini didasarkan pada 
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studi kasus pada proyek akhir yang akan dibuat. Maraknya online shop saat ini 

membuat  sejumlah orang bersaing untuk merebut pangsa pasar. Bermula dari 

toko yang didirikan dengan menyewa tempat, bahkan banyak perusahaan yang 

melebarkan sayapnya ke bisnis online seperti online shop untuk bisa 

meningkatkan strategi penjualannya atau mungkin hanya memanfaatkan 

internet sebagai sarana berjualan produk fashion. Untuk memulai produk 

fashion  diperlukan adanya analisis pasar terlebih dahulu, selera konsumen 

yang berubah-ubah dan berbeda memang dikatakan hampir tidak bisa kita 

samakan dengan  selera konsumen yang satu dengan yang lain. Namun 

strategi yang bisa kita ambil ialah mengintip selera mana yang di dominasi 

oleh pasar saat ini bisa jadi masukan untuk kita mengetahui apa selera 

konsumen. Strategi yang dilakukan untuk membagun online shop tidaklah 

mudah, perlu beberapa macam strategi agar kita mampu mengetahui 

kebutuhan konsumen saat ini. Pastikan anda bisa melihat trend pasar saat ini, 

apa saja yag dibutuhkan oleh para konsumen saat ini, model apa saja yang 

banyak dicari atau sedang booming di pasaran saat ini. Sebaiknya kita harus 

jeli dan mengikuti trend pasar yang berubah-ubah ditiap harinya. Biasanya 

konsumen merasa puas dengan ketersedian barang yang selalu ada. 

Memastikan bahwa website ini bisa menjadi  salah satu situs online shop 

terlengkap untuk memenuhi keutuhan para konsumen. 

 

1.7.2 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah mencari dan mengumpulkan data 

yang berhubungan dengan pengaturan produk untuk mengatur produk yang 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



7 

ada pada website yang akan dibuat, seperti data produk, data kategori , detail 

produk, manajemen harga produk, gambar produk, pengelolaan discount, 

manajemen pemesanan, manajemen pembayaran serta menajemen pengiriman 

barang. Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk embangun website ini 

adalah mengumpulkan foto atau gambar semua produk yang dijual pada toko 

onlne tersebut. Foto tersebut diambil di toko konvensional yang terletak pada 

sebuah mall di Surabaya. 

 

1.7.3 Rancangan Sistem 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah rancangan desain sistem ke dalam 

bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh pengguna atau konsumen. 

Rancangan sistem ini dibuat agar konsumen mengerti bagaimana cara 

berbelanja online pada website ini. Pada rancangan sistem terdapat 3 aktor 

yang terlibat , yakni admin, user, dan member. Admin merupakan seorang 

administrator yang bertugas melakukan input data pada web, melakukan 

update jika terdapat perubahan data baru agar tetap informatif pada website. 

Seorang admin memiliki hak akses yang luas, sehingga admin bertanggung 

jawab dalam pengelolaan website ini. User merupakan orang yang 

mengunjungi website ini, hak aksesnya terbatas untuk melihat konten-konten 

yang ada dalam website. Member merupakan user yang terdaftar sebagai 

member dengan melakukan sign up dan login terlebih dahulu. Member 

memiliki hak akses lebih luas daripada user. Member bisa menyunting 

ataupun menulis komentar pada halaman website. 
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1.7.4 Pembuatan Sistem 

 Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem seperti menginputkan produk 

yang akan ditampilkan ke dalam website yang kemudian disimpan ke dalam 

database. Pembuatan website ini menggunakan framework CodeIgniter. 

Masalah bagaimana tampilan yang dihasilkan dari website tersebut berupa 

warna, huruf, posisi dan lainlain yang berkaitan dengan tema dari website 

diatur dan diaplikasikan dalam sebuah template. Penentuan struktur konten di 

awal perencanaan sangat dianjurkan. Kemudahan pengunjung dalam mencari 

berita atau artikel pada website dan juga pengelolaan yang profesional, sangat 

ditentukan oleh struktur konten yang baik. Pengelolaan konten dikelompokkan 

ke dalam bagian (sections) dan kategori (categories). Setiap bagian terdiri dari 

minimal satu atau lebih kategori. Setiap kategori terdiri dari satu atau lebih 

item konten (Content Items). Satu item konten dapat diidentikkan dengan satu 

artikel/berita seperti details dari suatu produk yakni, warna, ukuran, dan harga 

produk. Dalam pembuatan sistem ini juga dibuat pengaturan pemesanan 

produk, ketika konsumen ingin membeli produk. Dilakukan juga transaksi 

online, seperti pembayaran melalui bank dan pengiriman barang 

menggunakan jasa pengiriman barang.  

 

1.7.5 Implementasi dan Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem untuk mengetahui cara kerja 

sistem, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahap ini, penulis 

mulai membuat web store dengan mentrasformasikan semua rancangan 

tampilan, konten web maupun alur program ke dalam web dengan 
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menggunakan framework CodeIgniter. Pengujian dimulai dari login, register 

member, admin mengelola produk, member melakukan order produk yang 

dipilih, admin melihat pesanan produk dari member. Sebagai sistem pengelola 

Konten framework CodeIgniter adalah tentang mengorganisir konten situs 

(website). Penulis harus memikirkan web ini sebagai sebuah struktur konten, 

bukan hanya sekedar membuat halaman web. Sebenarnya tema dari website 

sama sekali berbeda dengan konten seperti warna, desain, alignment, posisi, 

dan lain sebagainya yang diatur oleh template yang digunakan dibandingkan 

konten. 

 

1.7.6 Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan dokumentasi berupa laporan yang 

berisi proses semua tahap yang telah dilakukan. Laporan berisi dasar teori, 

analisa, dan kesimpulan.  

 

1.8 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika Penulisan pada penelitian ini ditulis dengan urutan 

pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis dan perancangan sistem, implementasi dan 

pengujian, kesimpulan dan saran. Berikut penjelasan untuk masing-masing tahap. 

      BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi 

masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodelogi penelitian,dan 

organisasi penulisan. 
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       BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini memberikan informasi mengenai teori penunjang yang 

berhubungan dengan penyelesaian tugas akhir, yang didapat dari berbagai 

sumber yang berkaitan dengan proyek akhir ini. 

 

         BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi gambaran sistem, deskripsi proses, serta perancangan 

database dan user  interface. 

 

          BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil implementasi dari hasil analisis dan 

perancangan yang telah dibuat disertai juga dengan hasil pengujian dari 

aplikasi ini yang dilakukan sehingga diketahui apakah sistem yang 

dibangun sudah sesuai dengan harapan. 

 

           BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan tentang keseluruhan dari pembangunan.

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



11 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.


	0 COVER
	3 UCAPAN TERIMA KASIH
	2 KATA PENGANTAR
	4 DAFTAR ISI
	1 ABSTRAKSI
	Bab 1



