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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang 

Muhammad (2010) berpendapat bahwa pembeli yang beritikad baik 

mengetahui penjual yang baik adalah penjual yang memiliki barang yang dijual 

itu secara sah bahwa barang itu adalah miliknya. Proses jual beli akan batal ketika 

benda itu bukan milik si penjual. Jika benda itu diambil oleh pemiliknya yang sah, 

pembeli berhak memperoleh ganti kerugian atas harga yang telah dibayarnya itu, 

namun, jika pembeli mengetahui bahwa benda yang dibelinya itu bukan milik 

penjual (iktikad jahat), pembeli tidak berhak memperoleh ganti.Persaingan bisnis 

di industri e-commerce yang sangat ketat mengharuskan perusahaan e-commerce 

untuk terus meningkatkan layanan dan kemudahan kepada pengguna.Kepercayaan 

menjadi kata kunci untuk semua layanan dan kemudahan yang diberikan.Itulah 

alasan penulis memperkenalkan layanan escrow atau rekening bersama. Untuk 

kali ini penulis akan melakukan penerapan escrow atau rekening bersama 

terhadap jual beli ikan hias online, tentunya sudah tak asing lagi dengan escrow 

seperti yang terdapat pada aplikasi bukalapak.com yang berfungsi sebagai pihak 

ketiga yang menjembatani antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi. 

Penggunaan escrow juga akan mempercepat proses pengiriman ikan, karena 

penjual tidak akan menerima uang apabila ikan belum dikirim. Dengan fitur 

seperti rekening bersama, kredit konsumen dan layanan antar yang ada, Toko 

online jual beli ikan hias diharapkan bisa bersaing dalam industri e-commerce 

yang semakin menigkat dengan pesat ini. 

Sementara itu pada salah satu grup jual beli di salah satu media sosial 

ternama yaitu Facebook salah satu anggota mereka mengungkapkan pendapat 

untuk menggunakan sistem escrow atau rekening bersama pada saat transaksi 

demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti penipuan.Kevin 

mengungkapkan di salah satu postingan grup (Perhimpunan Pecinta Louhan 

Indonesia), “makin rame aja seller louhan penipu, baik murni penipuan (dapat 

transferan barang tidak dikirim), atau barang dikirim tapi tidak sesuai dengan ikan 

yang ditawarkan.Hati-hati bagi para sahabat jangan tergiur harga murah, jeli-jeli 
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melihat rekam jejaknya minimal di dindingnya.Mulai dari track record 

pengiriman, maupun interaksi yang terjadi dan terjalin di dinding.Lebih baik lagi 

gunakan jasa rekening bersama. Gara-gara segelintir orang kasian seller 

recommend yang memang jujur dan mencari nafkah halal dari transaksi jual beli 

louhan”.(PPLI, 2016). 

Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah proses jual 

beli pada toko online yang meliputi, user login, lalu user memilih ikan yang dicari 

dan proses transaksi menggunakan rekening bersama atau escrow. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik membuat suatu Toko Online 

Jual Beli Ikan Hias Menggunakan Escrow, untuk lebih mempermudah proses jual 

beli pada penghobi ikan hias tersebut. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perumusan masalahnya 

adalah bagaimana menerapkan sistem escrow pada Toko Online Ikan Hias. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dan meluasnya masalah yang akan 

diteliti, maka penulis membatasi atau memfokuskan masalah yang berkaitan 

dengan sistem informasi Toko Online Jual Beli Ikan Hias Menggunakan Escrow, 

yaitu sebagai berikut: 

 Sistem Informasi e-commerce ini hanya membahas tentang proses jual beli 

ikan hias online berbasis escrow 

 Sistem ini tidak diperuntukan untuk jual beli hewan yang lain selain ikan hias 

 Sistem ini hanya diperuntukkan proses transaksi menggunakan escrow jadi 

tidak diperuntukkan untuk cash on delivery (COD)   

 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

 

 Dapat terhindar dari penyalahgunaan sistem informasi yaitu cyber crime 

 Transaksi jual beli jadi lebih efisien 
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 Pengguna dapat lebih banyak mengetahui informasi tentang harga pasaran 

beberapa ikan hias. 

 
1.5 Tujuan  

Adapun yang ingin dicapai oleh penulis yaitu: 

 

1. Untuk menerapkan rekening bersama atau escrow pada toko online  

2. Merancang Aplikasi tentang Toko Online Jual Beli Ikan Hias Menggunakan 

Escrow 

 

1.6 Metodologi 

Untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan data yang 

dibutuhkan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

a) Bahan atau materi : 

Dalam penyampaian proposal ini penulis menggunakan beberapa bahan atau 

materi yang akan dibahas dalam penyelesaian proposal ini. 

b) Alat-alat : 

Program ini dibuat dengan menggunakan perngkat keras dan perangkat lunak 

yaitu terdiri dari : 

 

Perangkat keras : 

 Laptop Lenovo B475, AMD A6- 3400M APU with Radeon(tm) HD Graphics 

1.40 GHz, RAM DDR3 2 GB, Monitor 14.0 HD LED LCD 

 Mouse Optic. 

Perangkat Lunak : 

Untuk melakukan pembuatan toko online ini penulis menggunakan beberapa 

software antara lain : 

 Microsoft Windows 7 Ultimate 

 Microsoft Office Visual 2007 

 Dreamweaver 10.0 

c) Alur Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa 

metode yaitu: 
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 Observasi : Penulis  akan melakukan pengamatan langsung pada beberapa 

Toko Online yang menggunakan escrow. 

 Wawancara : Penulis memperoleh data secara langsung dengan dengan pihak-

pihak yang terkait dengan pokok masalah yang diteliti. 

d) Desain Sistem. 

 Membuat desain web sistem 

1. Menggunakan Bootstrap 

 Membuat Desain Database 

1. Conceptual Data Model 

2. Physical Data Model 

 Membuat desain form-form input dan Output yang akan dihasilkan 

oleh system. 

  

1.7    Ruang Lingkup Penyusunan Tugas Akhir 

Ruang lingkup Tugas Akhir Program Studi Teknik Elektronika adalah 

kemampuan untuk membuat konsep, mendesain, dan mengimplementasikan 

sistem sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya.Sedangkan 

untuk Tugas Akhir adalah kemampuan untuk membuat konsep, mendisain, 

menganalisis, mengimplementasikan, mengoperasikan, dan mengevaluasi sistem 

sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitiannya.Urutan penyajian 

isi Tugas Akhir dapat dikategorikan secara umum menjadi tiga kelompok 

berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian eksperimental dam 

pengembangan sistem. 

a. Penelitian Eksperimental adalah penelitian yang dilakukan dengan 

menciptakan fenomena pada kondisi terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan hubungan sebab-akibat dan pengaruh faktor-faktor pada kondisi 

tertentu. Dalam bentuk yang paling sederhana, pendekatan eksperimental ini 

berusaha untuk menjelaskan, mengendalikan dan meramalkan fenomena 

seteliti mungkin. 

b. Penelitian Rekayasa adalah penelitian yang menerapkan ilmu 

pengetahuan menjadi suatu rancangan guna mendapatkan kinerja sesuai dengan 

persyaratan yang ditentukan. Rancangan tersebut merupakan sintesis unsur-unsur 
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rancangan yang dipadukan dengan metode ilmiah menjadi sebuah sistem yang 

memenuhi spesifikasi tertentu. Permasalahan yang dapat diangkat dalam Tugas 

Akhir Program Studi Teknik Elektronika disesuaikan dengan bidang kajian 

sebagai berikut : 

a. Bidang pemrograman dan basis data

b. Bidang pemrograman basis web

c. Bidang jaringan komputer

d. Bidang Sistem informasi

1.8    Sistematika Pembahasaan 

Secara garis besar tugas akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab dan beberapa lampiran. 

Adapun setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Adapun sistematika penelitian tugas 

akhir ini adalah : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Ada bab ini diuraikan secara ringkas pembahasan tentang Latar Belakang, Batasan 

Masalah, Manfaat, Tujuan, Metodologi, Ruang Lingkup Penyusunan Tugas Akhir 

dan Sistematika Pembahasaan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Di dalam bab ini diuraikan sekilas tentang Pengertian Toko Online, Escrow, Data 

dan Informasi, Sistem Informasi, Internet, Pengenalan HTML, PHP, MYSQL, 

CSS, Bootstrap. 

BAB III : DESAIN DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang desain system dan data-data yang diperlukan dalam 

perancangan suatu system seperti flowchart, table database dan lain-lain. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN ANALISIS 

Bab ini berisikan Implementasi dan Analisis, memuat tentang langkah dan hasil 

analisa, form input, form output, dan pembahasan yang sifatnya terpadu. 

BAB V : PENUTUP 

Di bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang telah di jabarkan dari hasil 

penelitian dan pembahasan yang bersifat penyempurna dan pengembangan di 

masa pendatang.  


