
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi tugas 

akhir, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah yang ada pada pembuatan 

aplikasi ini, serta metodologi dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas 

akhir ini. 

1.1. Latar Belakang 

E-commerce atau bisa disebut Perdagangan elektronik atau e-dagang 

adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui 

internet atau jaringan komputer. E-Commerce merupakan konsep baru yang 

digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web, 

pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi (M. Suyanto, 

2003). E-Commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat 

pertama kali elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu 

halaman web (Saputro, 2008).  

Malanggogreen adalah CV yang terletak di Jalan Splendid Malang (pasar 

kembang) berdiri sejak tahun 2006 bergerak dalam bidang agrobisnis yang fokus 

pada penjualan berbagai jenis tanaman hias dan jasa pembuatan taman. Sejauh ini 

kegiatan penjualan berbagai tanaman hias serta promosi jasa pembuatan taman 

pada CV ini dirasa kurang maksimal, itu disebabkan karena belum terlalu 

diketahuinya jenis – jenis tanaman hias dan contoh desain – desain taman yang 

ada di Malanggogreen oleh masyarakat Indonesia. 

Persaingan para pelaku bisnis tanaman hias dan jasa taman dari hari kehari 

semakin meningkat. Berbagai macam inovasi dan terobosan-terobosan telah 

banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis tanaman hias untuk dapat meningkatkan 

penjualan produknya. Dari hasil observasi dan analisis yang telah dilakukan, 

selama ini pihak Malanggogreen masih mengalami kesulitan dalam memasarkan 

produk – produknya. Hal ini karena Malanggogreen mempunyai pelanggan 

hampir diseluruh Indonesia dengan minimal order dalam sehari sebanyak 100 

sedangkan batasan pembuatan jasa taman masih dilakukan  pada area pulau Jawa 

(tidak termasuk luar pulau Jawa) maka dari itu diperlukan web e-commerce untuk 
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meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam melakukan pembelian tanaman hias 

online secara cepat dan efisien serta mempromosikan taman yang telah dibuat 

untuk rekomendasi user apabila user tertarik ingin membuat taman. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan menerapkan aplikasi web 

e-commerce tanaman hias dan jasa taman pada CV. Malanggogreen untuk 

mempromosikan produk – poduknya pada user di seluruh Indonesia dan 

mempermudahkan pelanggan dalam melihat informasi berbagai tanaman hias dan 

desain taman yang up to date di Malanggogreen. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menganalisis dan mendesain sistem aplikasi web e-commerce 

tanaman hias dan jasa taman? 

2. Bagaimana mengimplementasikan dan melakukan pengujian sistem 

aplikasi web e-commerce tanaman hias dan jasa taman? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan mendesain sistem aplikasi web e-commerce tanaman 

hias dan jasa taman. 

2. Mengimplementasikan dan melakukan pengujian sistem aplikasi web e-

commerce tanaman hias dan jasa taman. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi pembatasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Data yang dikelola pada website diantaranya data produk yang ada di CV. 

Malanggogreen meliputi harga produk, stok, detail produk, gambar 

produk, data kategori, data konsumen, data user, data penjualan, data 

pembayaran, data pengiriman. 

2. Sistem yang dibangun menggunakan framework codeigniter. 

3. Database yang digunakan mysql. 

 

 



3 
 

1.5. Metodologi 

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Mengumpulkan semua referensi sistem web e-commerce, tanaman hias, 

dan desain taman serta bahasa pemrograman framework codeigniter dan 

database mysql yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

2. Analisa Sistem 

Berisi tentang analisa sistem yang akan dibuat, meliputi tahapan – tahapan 

proses pembuatan sistem aplikasi tugas akhir. 

3. Desain Sistem 

Berisi tentang desain sistem yang akan dibuat, meliputi, flowchart sistem, 

Unified Modeling Language (UML), dan desain interface aplikasi secara 

umum. 

4. Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan aplikasi menggunakan bahasa 

pemrograman framework codeigniter. Dimulai dari pembuatan kode 

(program) untuk proses sistem aplikasi web e-commerce. Setelah 

pembuatan kode (program) tersebut sudah dibuat dan dijalankan, 

selanjutnya adalah pembuatan interface dan penambahan fitur-fitur 

aplikasi. Dan terakhir adalah melakukan pengujian dari sistem aplikasi 

yang telah dibuat. 

5. Pengujian 

Pada tahap pengujian ini dilakukan pengujian dengan metode black box, 

yaitu pengujian akan dilakukan terhadap fungsionalitas dari sistem aplikasi 

web e-commerce. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi 

dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

6. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya 

sudah selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil 

analisis dan pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

dilaksanakan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Laporan ini disusun secara sistematika yang terdiri dari beberapa bab, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi tugas 

akhir, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah yang ada pada pembuatan 

aplikasi ini, serta metodologi dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas 

akhir ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisi tentang data dan informasi yang berkaitan dengan 

pokok permasalahan yang akan diuji, yaitu dengan cara membaca buku 

pemrograman php framework codeigniter, html5, css3 mencari referensi yang 

berhubungan dengan sistem e-commerce, baik dari bahan kuliah, jurnal, maupun 

referensi secara online, yaitu dengan mengunjungi situs – situs website yang 

menyediakan tutorial mengenai pemrograman web. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

perancangan sistem meliputi deskripsi aplikasi tugas akhir yang akan dibuat. 

Sedangkan perancangan sistem meliputi pembuatan diagram UML (Unified 

Modelling Language) yang terdiri atas use case diagram, activity diagram, 

sequence diagram, class diagram, dan perancangan desain antar muka. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Berisi tentang implementasi dan pengujian sistem aplikasi tugas akhir 

yang telah dibuat, lalu penjelasan – penjelasan dari hasil implementasi dan 

pengujian yang dilakukan berdasarkan parameter – parameter pengujian. 
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BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini adalah bab penutup, dimana berisi tentang kesimpulan serta analisa 

dari aplikasi yang telah dibuat, juga berisi tentang saran dari pembuat aplikasi, 

dimana nantinya bisa menjadi acuan untuk pengembangan. 

 


