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BAB  I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Virtual reality adalah teknologi untuk merasakan sensasi di suatu tempat 

walaupun tidak di tempat tersebut, dengan membuat pengguna bisa berinteraksi 

dengan objek atau ruangan yang ditampilkan [1]. Saat ini perusahaan besar seperti 

Google dan Facebook sedang berlomba untuk mengembangkan virtual reality, 

Google sudah memiliki platform untuk Virtual reality yaitu Daydream dan 

Facebook dengan Oculusnya. Pengembangan aplikasi virtual reality sekarang 

sudah sampai pada ranah e-comerce yaitu virtual shop. 

 Virtual Shop adalah aplikasi virtual reality dimana penggunanya bisa 

berbelanja layaknya di toko biasa. Pada virtual shop, data yang ada akan sering 

berubah dan akan muncul masalah konsistensi data serta cara mengatur data yang 

mengalir di dalam virtual shop. Karena kebanyakan virtual reality saat ini 

difokuskan untuk menyajikan gambar 360 derajat dan game. Sedangkan untuk 

proses bisnis seperti tranksaksi pembelian masih sedikit.  

Pada penelitian sebelumnya Wilma Waterlander meneliti penggunaan 

virtual reality pada minimarket yang hanya menyediakan pangan yaitu sayuran, 

buah, dll. Hasil pada penelitian sebelumnya cara penggunaan virtual reality 

mudah dipahami pengguna. Tetapi memiliki kendala untuk memvalidasi  

pembelian di virtual reality dibanding di dunia nyata  [2].  

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian lebih besar, mencakup 

beberapa komponen yang nantinya dapat di integrasikan menjadi satu kesatuan. 

Peneliti berkontribusi pada web service dan Sistem Manajemen Virtual Shop. Ada 

beberapa permasalahan yang ada yaitu mengatur data pada virtual reality dan 

memvalidasi pembelian yang didapatkan dari penelitian sebelumnya [2].  

Peneliti mengajukan solusi untuk menangani permasalahan tersebut 

dengan membuat Sistem Manajemen Virtual Shop yang berfungsi mengatur data 

yang ada pada Virtual Shop, serta web service berbasis REST (Representational 

state transfer) untuk mengintegrasikan komponen – komponen yang memerlukan 

data. Harapan peneliti bahwa dengan metode ini bisa menyelesaikan 
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permasalahan sulitnya mengatur data yang ada di dalam Virtual Shop dan sulitnya 

memvalidasi tranksaksi pembelian. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah didapatkan melalui uraian dari latar belakan hinggan 

menjadi sebuah rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana mengimpelmentasikan REST pada Virtual Shop? 

b. Bagaimana membangun Sistem Manajemen untuk mengatur data yang ada 

pada Virtual Shop? 

c. Bagaimana melakukan integrasikan dengan Virtual Shop? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang ingi dicapai oleh peneliti pada tugas akhri ini 

adalah:  

a. Mengimplementasikan REST pada Virtual Shop. 

b. Mempermudah Mengatur data pada Virtual Shop. 

c. Mengintegrasikan REST dengan Virtual Shop. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan – batasan masalah pada penelitian Implementasi REST dan 

Sistem Manajemen pada Virtual Shop agar tidak melebar adalah sebagai berikut: 

a. Data yang akan digunakan oleh web service berupa JSON (Javascript 

Object Notation). 

b. Pembuatan Web service menggunakan database MySQL Dan bahasa 

pemrograman PHP. 

c. Hanya menggunakan web service berasis REST. 

d. Menggunakan library yang sudah ada untuk membuat JWT token. 

 

1.5. Metodologi 

 Metodologi adalah langkah – langkah yang nantinya akan ditempuh 

dalam pengerjaan Tugas Akhir ini ada beberapa metode yang harus dipelajari 

meliputi: 
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1.5.1 Studi literatur  

  Melakukan studi literatur tentang bagaimana cara merancang alur data 

pada virtual reality, pada juranal The Virtual Supermarket: An Innovative 

Research [3]. Melakukan studi literatur tentang implementasi REST dari jurnal 

Implementasi REST Web Service untuk Sales Order [4]. Melakukan studi 

literatur tentang membangun backend pada jurnal [5].  

 

1.5.2 Analisa kebutuhan 

 Dari studi literatur yang dilakukan, akan dilakukan analisa kebutuhan 

untuk membangun aplikasi ini dari kebutuhan fungsional yaitu apa saja yang 

dapat dilakukan oleh web service tersebut dan fitur yang ada pada Sistem 

Manajemen  Virtual Shop. 

 

1.5.3 Perancangan sistem 

 Pembuatan desain sistem untuk membangun sistem yang sesuai 

terhadap kebutuhan dan sesuai harapan peneliti terdiri dari: 

a. Merancang activity, sequence, dan class diagram guna perancangan 

aplikasi. 

b. Merancang proses integrasi antara REST dengan virtual shop. 

 

1.5.4 Implementasi sistem 

 Pada tahap ini dilakukan implementasi source code pada Sistem  

Manajemen Virtual Shop dan web service berbasis REST menggunakan PHP 

dan MySQL beserta integrasi antara keduanya. 

 

1.5.5 Pengujian sistem 

a. Pengujian fungsionalitas 

Pengujian fungsionalitas dilakukan dengan menjalankan seluruh fitur pada 

aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi berjalan sesuai harapan 

programmer. 
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b. Pengujian kompleksitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah integrasi antara REST

dengan virtual shop

1.5.6 Penyusunan laporan tugas akhir 

Tahap ini adalah tahap akhir setelah tahap – tahap sebelumnya sudah 

selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian yang telah dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada Bab I menejelaskan tantang permasalah yang melatar belakangi diangkat 

menjadi tugas akhir. Permasalahan yang akan dijelaskan adalah latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitan, batasan maslah, metode penelitian yang 

digunakan. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab II merupakan studi literature yang berkaitan dengan penelitian kali ini. 

Referensi, literature, dan dasar teori yang nantinya digunakan dalam 

perancangan sistem. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada Bab III dituliskan analisa masalah beserta rancangan atau desain sistem 

yang nantinya akan dibangaun. 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pembahasan pada bab ini difokuskan pada implementasi dan pemngujian yang 

sudah dirancang pada bab sebelumnya dan pengujian sistem. 

BAB V: PENUTUP 

Bab V berisi kesimpulan dari penelitian Implementasi REST dan Sistem 

Manajemen pada Virtual Sho dan saran untuk penelitian selanjutnya.  


