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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Penawaran atau promosi suatu barang yang baik merupakan salah satu modal atau langkah 

terbaik untuk terlaksananya penjualan yang berkelanjutan. Promosi tentunya sangat berpengaruh 

terhadap angka penjualan suatu barang. Banyak hal yang dilakukan oleh para penjual untuk 

meningkatkan angka penjualannya. Saat ini, promosi atau penawaran suatu barang tak hanya ada di 

dunia nyata, misalnya berupa iklan-iklan yang ditampilkan dengan papan billboard yang besar, 

ataupun dengan selebaran-selebaran yang bertujuan menarik minat para pelanggan, namun saat ini 

berkembang pula promosi penjualan di dunia maya (internet). Penjualan barang di dunia maya ini 

semakin hari bertambah dikarenakan banyaknya masyarakat yang mulai menikmati teknologi ini. 

Perlu diperhatikan, banyak masyarakat yang mulai menggunakan internet yang merupakan targe 

market barang tersebut. 

Saat ini banyak toko-toko atau para penjual brand tertentu yang mulai membangun toko di 

dunia maya (e-commerce), dengan tujuan untuk menarik pasar, namun ntuk membuat sebuah 

website tersebut, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Faktor tersebut yang menjadi kendala bagi 

para penjual. Untuk sebuah toko atau brand-brand besar mungkin hal ini tidak terlalu menyulitkan, 

namun bagi toko-toko atau pengusaha kecil, hal ini tentunya dapat memberatkan para pengusaha 

tersebut. Biaya yang mahal dan kurang mampu dalam membangun sebuah website tentunya 

menjadi masalah yang besar. Para pengusaha pun dihadapkan pada kendala lainnya dalam 

melakukan suatu promosi, terkadang para pembeli atau masyarakat pengguna dunia maya, merasa 

kesulitan dalam memilih website toko yang menjual barang yang dibutuhkan. Pembeli terkadang 

harus mencari dari satu website ke website lain untuk melihat-lihat barang. Hal tersebut sangat 

menyulitkan dan tidak efisien. 

Dibutuhkan suatu jalan keluar bagi penjual maupun para pembeli. Masalah-masalah di ataslah 

yang melatarbelakangi pembuatan aplikasi website ini.   

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam pembuatan aplikasi website ini adalah: 

1. Bagaimana membuat sebuah website e-commerce yang dapat digunakan oleh investor, 

meskipun investor tidak memiliki kemampuan untuk membuat serta mengubah konten-konten 

sebuah website? 
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2. Bagaimana membuat sebuah aplikasi web yang memudahkan para pemilik toko dan pembeli 

melakukan proses transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung? 

3. Bagaimana membuat para user (pembeli) dapat melakukan proses jual-beli tanpa harus 

mendatangi tempat atau toko tertentu, dan dapat melakukan proses jual-beli melalui internet? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi web ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana membuat sebuah website e-commerce yang dapat digunakan oleh investor, 

meskipun investor tidak memiliki kemampuan untuk membuat serta mengubah konten-konten 

sebuah website? 

2. Bagaimana membuat sebuah aplikasi web yang memudahkan para pemilik toko dan pembeli 

melakukan proses transaksi tanpa harus bertatap muka secara langsung? 

3. Bagaimana membuat para user (pembeli) dapat melakukan proses jual-beli tanpa harus 

mendatangi tempat atau toko tertentu, dan dapat melakukan proses jual-beli melalui internet? 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang ada dalam aplikasi web ini adalah sebagai berikut: 

1. Hak akses user dibagi menjadi 4, yaitu : 

a. Admin 

Admin adalah pemilik mall, admin dapat melakukan pengelolaan pada website mall saja. 

b. Investor  

Investor adalah pemilik toko, investor dapat melakukan pengelolaan pada website toko saja. 

c. Pelanggan 

Pelanggan adalah tamu yang sudah melakukan registrasi pada website mall, sehingga bisa 

menikmati semua akses sebagai pelanggan. 

d. Tamu 

Tamu adalah pengunjung yang belum teregistrasi pada website mall. Tamu hanya dapat 

menikmati akses sebagai tamu saja, tanpa bisa melakukan proses jual beli. 

2. Aplikasi MySQL yang digunakan adalah MySQL 5.0.41 

3. Framework Selifa yang digunakan adalah SelifaLite. 

4. Isi atau konten yang ada pada halaman website setiap toko diatur oleh investor. 

5. Secara garis besar, layout setiap website toko memiliki tipe yang sama. 

6. Proses jual beli terjadi antara pengelola toko dan pelanggan. 

7. Pelanggan hanya dapat melakukan pembelian apabila poin pelanggan tersebut mencukupi. 

8. Pengecekan transfer uang pelanggan dilakukan secara manual. 
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9. Distribusi dilakukan secara manual. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penyajian dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, serta sistematika pembahasan dari pembuatatn aplikasi website Virtual Mall 

ini. 

2. BAB II DASAR TEORI 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan dan berhubungan dengan perancangan 

aplikasi website Virtual Mall ini, yaitu seperti PHP, MySQL dan beberapa teori lainnya yang 

berhubungan dengan aplikasi ini.  

3. BAB III ANALISA DAN PEMODELAN 

Bab ini berisi tentang semua pembahasan secara lengkap mengenai analisis pemecahan 

masalah, perancangan desain aplikasi, dan penjelasan sistem dari pembutana aplikasi website 

Virtual Mall. 

4. BAB IV PERANCANGAN 

Bab ini berisi kumpulan screenshot dari aplikasi website Virtual Mall yang dibuat beserta 

penjelasan dari tiap fungsi utama yang dibuat. 

5. BAB V PENGUJIAN 

Bab ini berisi laporan dari pengujian tiap fungsi/method menggunanakan metode black box dan 

laporan dari hasil kuisioner yang disebarkan kepada 20 responden. 

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil analisa , desain dan implementasi 

berdasarkan dasar teori yang terkait. Dan saran yang berisi masukan-masukan apa saja bagi 

pengembangan aplikasi website Virtual Mall di masa yang akan datang. 

 

 

 


