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Universitas Kristen Maranatha 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Melihat perkembangan zaman yang sangat maju saat ini, membuat 

masyarakat ingin lebih mengetahui informasi-informasi yang terbaru.Seperti 

informasi tentang barang-barang elektronik, informasi tentang olahraga, informasi 

tentang dunia fashion, bahkan informasi tentang dunia selebritis, dan lain-

lain.Saat ini masyarakat tidak kesulitan lagi dalam mencari informasi yang 

dibutuhkannya bahkan informasi dari berbagai kalangan dunia dapat dicari 

melalui website. Dengan website didapatkan berbagai kemudahan dalam 

pencarian data atau informasi. 

 Karena melihat kemudahan yang dapat ditawarkan oleh website maka 

banyak masyarakat mempergunakan website sebagai sarana untuk memperkaya 

ilmu dan menambah omzet pribadi. Perkembangan website-pun semakin hari 

semakin berkembang dengan cepat, terutama website di bidang  fashion. Di dalam 

bidang fashion sendiri dapat dicari berbagai informasi yang dibutuhkan oleh 

konsumen. Informasi tentang produk-produk fashion, warna-warna pakaian yang 

menarik, harga dari produk, dan lain sebagainya. 

 Website ini, dirancang untuk mempermudah konsumen dalam mencari 

produk fashion yang ditawarkan oleh Illong Shop ini. Karena Illong Shop itu 

bergerak di dunia fashion, di dalam website Illong Shop konsumen dapat 

berbelanja sepuasnya. Karena website ini menghadirkan harga barang yang cukup 

terjangkau dengan kualitas barang bagus, dan memberikan berbagai pilihan 

produk yang menarik dan lucu-lucu. Konsumen juga tidak perlu khawatir akan 

masalah pengantaran barang ini, karena Illong Shop bertanggung jawab penuh 

dalam masalah pengantaran barang, dan Illong Shop ini juga bertanggung jawab 
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atas kerusakan yang terjadi dalam pengantaran barang sampai ke tempat 

konsumen. Karena prinsip dari Illong Shop ini adalah melayani konsumen dengan 

baik adalah salah satu cara meyakinkan konsumen untuk tetap berlanggan dan 

menjadi pelanggan di Illong Shop, maka dari itu Illong Shop akan melayani 

pelanggannya dengan semaksimal mungkin. 

 Dalam website ini, aplikasi yang dipakai dalam pembuatan website 

adalah aplikasi XAMPP karena dalam program ini terdapat program PHP, 

MySQL, HTML, dan lain-lain. Dengan XAMPP mempermudah dalam pembuatan 

website ini, karena di dalam XAMPP  sudah mempunyai program yang 

dibutuhkan atau program utama. Dalam website ini juga dipakai Edit plus 

program ini adalah program utama dalam pembuatan website karena dalam 

program ini dapat mendisain tampilan dari website. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

1. Apa saja kemudahan yang ditawarkan oleh website butik ini untuk 

konsumen? 

2. Bagaimana caranya untuk memesan dibutik itu? 

 

1.3  Tujuan  

1. Pembuatan website yang memfasilitasi konsumen untuk mencari produk 

desain baju yang biasanya ditawarkan oleh butik melalui fasilitas website. 

2. Kemudahan yang ditawarkan oleh website Illong Shop ini adalah 

kemudahan dalam mencari produk yang diinginkan oleh konsumen, 

kemudahan dalam segi waktu (karena konsumen tidak harus lagi pergi ke 

butik. Lewat website ini konsumen mendapatkan barang yang diinginkan 

sehingga tidak memerlukan waktu yang lama), serta kemudahan dalam 

transaksi. 
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1.4  Pembatasan Masalah 

1. Pada website ini hanya membahas tentang masalah website butik saja. 

2. Proyek ini menggunakan program PHP dan Edit Plus. 

3. Pembuatan databasenya menggunakan My SQL 

4. Pengujiannya websitenya dilakukan secara offline internet. 

 

1.5  Sistematika  

Bab I Pendahuluan 

Berisikan  tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, 

pembatasan masalah dan sistematika penulisan. 

Bab II  Landasan Teori  

Berisikan tentang teori-teori dari topik tugas akhir. 

Bab III  Perancangan dan Pemodelan 

Berisikan tentang flowchart website Illong Shop. 

Bab IV  Pengujian dan Data Pengamatan 

Berisikan tentang hasil perancangan dan data-data pengamatan. 

Bab V  Kesimpulan dan Saran 

Berisikan tentang kesimpulan yang dicapai dan saran-saran. 
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