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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

Dewasa ini perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang sangat 

pesat. Salah satunya dengan teknologi komputer. Komputer merupakan alat bantu 

yang sekarang ini banyak digunakan oleh manusia, baik untuk menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi ataupun pekerjaannya. Selain itu komputer juga 

dapat menjadi alat komunikasi. Caranya yaitu dengan menggunakan fasilitas 

internet. Saat ini istilah internet sudah sangat umum dimasyarakat. Mereka sudah 

banyak tahu bagaimana cara mengakses dan menggunakan jaringan internet. 

Dengan menggunakan internet mereka dapat melakukan komunikasi dengan 

orang-orang yang ada di seluruh dunia. Manfaatnya yaitu dapat memperluas 

wawasan mereka atau pun menambah teman. Selain itu mereka juga dapat 

melakukan transaksi secara online, beberapa aspek dan kegiatan yang bisa 

melakukan secara manual, sekarang dilakukan dengan menggunakan sistem 

online, salah satu sistem yang implementasinya telah berkembang dengan 

menggunakan media internet  adalah E-Commerce (metode pemasaran produk 

secara online melalui internet). 

Hal ini menjadi pertimbangan tersendiri sehingga UMM Press. Sebuah 

penerbitan buku yang di kelola oleh Kampus UMM. Saat ini UMM Press sedang 

mengembangkan jangkauan penjualan yang lebih luas, mengingat banyaknya 

konsumen yang tak terjangkau oleh pihak UMM Press / diluar wilayah UMM 

Press. Dengan adanya website di harapkan selain untuk meningkatkan keuntungan 

dari pemasaran barang, juga memudahkan menwarkan barang-barang kepada 

konsumen. Oleh karena itu Desain dan Implementasi Katalog Online (E-

Commerce) untuk Mendukung Perdagangan Buku Study Kasus pada UPT 

Penerbitan UMM Press  dibuat agar pelanggan tidak akan merasa kesulitan untuk 

memesan barang-barang yang mereka inginkan oleh user atau konsumen yang 

ignin melihat katalog Umm Press.   
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1.2. Rumusan Masalah      

Masalah yang ada dalam implementasi pembuatan Katalog Online pada 

UMM Press adalah :  

1. Bagaimana membuat sistem katalog online yang dapat memasarkan buku-

buku UMM ke pihak luar  

2. Bagaimana membuat sistem bertransaksi penjualan buku.   

1.3. Tujuan Tugas Akhir  

Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat website katalog. Pada UMM 

Press yang diharapkan dapat memperluas jangkauan konsumen (distributor) dan 

meningkatkan penjualan buku-buku UMM. Adapun manfaat yang ingin dicapai 

adalah  : 

1. Menyediakan katalog referensi tiap buku-buku yang dapat di akses via 

internet.   

2. Menyediakan sistem pemesanan secara online dengan update secara berkala   

1.4. Batasan Masalah  

Persaingan pasar semakin meningkat dari tahun-ketahun. Hal inilah yang 

mendorong UMM Press membuat katalog berbasis online untuk memasarkan 

barang-barangnya keluar jangkauan wilayah yang lebih luas. Dan diharapkan 

dengan adanya katalog berbasis online UMM Press bisa mengalami peningkatan 

penjualan. Karena saat ini program  katalog online ini hanya terbatas pada  :  

 

Program ini  hanya sebatas katalog untuk buku.   

 

Dan Penjualan Buku  

 

Bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP (Personal Home Page 

tools) 

 

Dengan database MySQL 

 

Menggunakan sistem operasi (OS) Windows 7 

 

Pembuatan program ini hanya di UMM Press   
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1.5. Metodologi  

a. Pengumpulan dan pengolahan Data, yaitu mencari data-data serta informasi 

apa saja yang nantinya diperlukan dalam perancangan dan pembuatan website 

katalog.  

b. Analisa dan Perancangan website katalog, yaitu menganalisa persoalan yang 

akan dibuat  kemudian merancang sistem dari website katalog yang dibuat.  

c. Pembuatan website katalog, yaitu mengimplementasikan sistem yang telah ada 

pada tahap sebelumnya dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

MySQL.  

d. Pengujian dan Evaluasi, yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekuarangan 

dari website katalog yang telah dibuat. 

e. Penyusunan laporan tugas akhir.       

1.6. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan pembahasan, maka Tugas Akhir ini akan dibagi 

menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :  

Bab I :  Pendahuluan   

Pada bab ini beerisi tentang pendahuluan, tujuan, rumusan masalah dan 

ruang lingkupnya, metode penelitian, dan sistematika pembahasan  

Bab II :  Landasan Teori    

Bab ini berisi tentang teori-teori dan prinsip-prinsip dasar yang yang 

digunakan sebagai landasan atau pedoman yang menunjang pembuatan 

Tugas Akhir.  

Bab III :  Analisa dan Desain Sistematis  

Dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana merancang dan 

membuat katalog online (e-commerce) dengan bahasan mengenai 

bagaimana merncang sebuah toko online menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan MySQL. 

Bab IV :  Implementasi dan Pengujian Sistem.  

Membahas tentang pengujian dan analisa kinerja sistem informasi yang 

sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat ini bekerja 

baik.  
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Bab V :  Penutup   

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 

implementasi dalam Tugas Akhir ini.   
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