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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang pembuatan dari aplikasi toko 

online berbasis web responsive menggunakan HMVC (Hierarchical Model View 

Controller) pada codeigniter, 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 

Kegiatan jual beli secara online saat ini sudah semakin berkembang di 

kalangan masyarakat, yang tentu saja memberikan banyak peluang bagi 

masyarakat untuk memulai dalam usaha jual beli melalui internet atau yang biasa 

disebut online shop atau web toko online. Web toko online terhitung mudah untuk 

dijalankan, cukup dengan adanya foto produk dan akses internet untuk 

memasarkannya, usaha ini sudah dapat berjalan. Dilain sisi web toko online 

mempunyai beberapa kelebihan seperti mudah dan murah untuk diakses, karena 

customer cukup untuk melihat contoh barang melalui internet, tanpa harus datang 

ke toko seperti jual beli pada umumnya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika 

web toko online sangat berkembang cepat. 

 Seiring berkembangnya penggunaan web toko online terdapat beberapa 

permasalahan, diantaranya dalam proses pembuatan sistem yang masih 

menggunakan metode pemograman konvensional biasa tanpa memakai sebuah 

framework php, terkadang akan kesulitan dalam pembuatan sistem apabila 

dikerjakan secara tim karena antara programmer satu dengan lainnya dapat 

berbeda dalam menerapkan aturan saat mendefiniskan fungsi – fungsi pada 

program dan terkadang membuat programmer lain kesulitan jika akan 

mengembangkan web toko online tersebut. Sehingga diperlukan sebuah sistem 

aplikasi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut.  

Dalam pembuatan sistem aplikasi web toko online ini dibangun 

menggunakan framework codeigniter karena kemudahan serta dokumentasi yang 

sangat lengkap dalam mempelajari framework php ini. Salah satu konsep yang 



2 
 

dijalankan dalam membangun sistem aplikasi web toko online yaitu 

menggunakan Hierarchical Model View Controller (HMVC) dengan adanya 

sistem modules seorang programmer dapat menyatukan controllers, models, view 

dalam satu module saja tanpa mempengaruhi sistem yang sedang berjalan dan 

mengurangi ketergantungan antara fungsi – fungsi yang berbeda dari progam 

apabila dikerjakan oleh beberapa orang tim programmer. Oleh karena itu 

berdasarkan latar belakang diatas, pada tugas akhir ini penulis akan membuat 

aplikasi “RANCANG BANGUN APLIKASI TOKO ONLINE BERBASIS 

WEB RESPONSIVE MENGGUNAKAN HMVC PADA CODEIGNITER“. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem aplikasi web toko online berbasis web 

responsive dengan metode HMVC pada codeigniter dalam mempermudah 

para programmer melakukan pembangunan serta pengembangan aplikasi ? 

2. Bagaimana membuat tampilan layout sistem aplikasi web toko online 

tersebut berjalan otomatis secara responsive ? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah membangun aplikasi web toko 

online berbasis web responsive, dengan menggunakan konsep HMVC dalam 

proses pembangunan serta mempermudah pengembangan aplikasi di kemudian 

waktu. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi pembatasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bahasa pemrograman menggunakan php, framework codeigniter dan 

layout  interface menggunakan html5, css3, bootstrap. 

2. Menggunakan konsep HMVC pada framework codeigniter. 

3. Database menggunakan mysql. 
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1.5. Metodologi 

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka dan Pengumpulan Data

Mengumpulkan semua referensi tentang sistem web toko online, HMVC,

database mysql dan bahasa pemrograman php, framework codeigniter

serta layout interface menggunakan html5, css3, bootstrap yang digunakan

dalam pembuatan tugas akhir ini.

2. Analisa Sistem

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

proses pembuatan sistem aplikasi web toko online berbasis web responsive

menggunakan HMVC pada codeigniter.

3. Perancangan 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 php dan framework codeigniter. Dimulai dari pembuatan

kode (program) untuk proses pembuatan sistem aplikasi toko online

berbasis web responsive menggunakan HMVC pada codeigniter,

selanjutnya adalah pembuatan interface dan penambahan fitur – fitur

aplikasi. Dan terakhir adalah melakukan pengujian dari sistem aplikasi

yang telah dibuat.

5. Pengujian

Pada tahap ini, dilakukan uji coba sistem secara keseluruhan. Jika dalam

proses ini terdapat kekurangan dalam program maka aplikasi akan

diperbaiki beberapa kekurangan yang ditemukan saat uji coba tersebut.

6. Pembuatan Laporan

Pada tahap ini merupakan tahap akhir, adapun laporan yang ditulis

merupakan seluruh hasil analisis dan pengujian serta penyimpulan dari

hasil penelitian yang sudah dilaksanakan.


