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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi komputer dewasa ini mengalami 

perkembangan yang sangat cepat, sehingga dapat dikatakan 

bahwa pemakaian teknologi telah memasuki kehidupan manusia. 

Hampir semua bidang kehidupan manusia menggunakan 

teknologi komputer, karena manusia memiliki sifat 

memanfaatkan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupannya, 

sehingga kebutuhan akan pelayanan informasi yang cepat 

sangat meningkat. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan 

jasa komputer untuk memberikan informasi yang cepat, jelas 

dan akurat. 

Keberadaan komputer di dalam masyarakat, sudah 

merupakan hal biasa di dalam kehidupan sehari-hari dan 

komputer juga digunakan sebagai alat bantu dalam berbagai 

bidang, salah satunya adalah sarana untuk menyajikan informasi 

yang cepat dan menarik secara online. 

Dalam perkembangan dunia dewasa ini informasi 

merupakan suatu hal yang sangat penting. Keterlambatan 

penerimaan informasi adalah suatu hal yang harus dicegah 
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sedini mungkin, karena informasi  yang baik dan cepat memiliki 

pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia yang 

membutuhkan informasi yang selalu baru (up to date). Dengan 

demikian dibutuhkan pelayanan dalam bidang penyajian 

informasi. Karena informasi adalah sarana terpenting dalam 

pengambilan keputusan, untuk itu informasi yang dibutuhkan 

adalah informasi yang baik dan berkualitas sehingga dapat 

diingat dan bermanfaat bagi pemakai. 

Toko komputer sebagai salah satu bidang usaha yang 

tumbuh, berkembang dan sangat berkepentingan dalam 

memasarkan kemajuan teknologi informasi terutama dalam 

bidang yang mencakup tentang perkembangan teknologi 

komputer. Salah satu contoh adalah penyajian harga-harga 

komponen komputer dan juga langsung melakukan pemesanan. 

Harga-harga komputer dewasa ini berubah-ubah sesuai dengan 

keadaan perekonomian negara Indonesia. Dengan teknologi web 

dan WAP (Wireless Application Protocol), perkembangan harga-

harga komputer dapat diketahui secara cepat tanpa harus 

bertanya ke toko komputer. 

Teknoligi WAP merupakan sebuah metode untuk 

menghadirkan halaman web ke layar telepon seluler. Dengan 

begitu maka informasi dari suatu instansi tidak harus 
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ditampilkan dengan metode web yang hanya dapat diakses 

melalui browser, akan tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk 

WAP. 

Dengan adanya dukungan GPRS (General Packet Radio 

Service) dari sebuah telepon selluler, maka memungkinkan kita 

dapat mengakses semua informasi yang di sajikan dalam 

internet dalam bentuk WAP. Sehingga sangat mempermudah 

ruang kerja yang tidak terpaku pada suatu tempat atau alat 

saja. Dimana saja pengguna dapat menggunakan telepon seluler 

untuk mengakses aplikasi WAP. Dengan menggabungkan 

pemrograman WML  ( Wireless Markup Language) dengan 

pemrograman PHP, maka kita dapat menghadirkan aplikasi WAP 

menjadi dinamis. Sehingga aplikasi tersebut dapat mengakses 

database dan menampilkan informasinya ke layar telepon 

seluler. 

Bertitik tolak dari uraian di atas maka muncul inisiatif 

untuk mengimplementasikan berbagai data pemesanan 

komponen komputer di Oslo Computama menjadi sebuah 

aplikasi pemesana komponen komputer dengan menyusun tugas 

akhir yang berjudul “PEMESANAN KOMPONEN KOMPUTER DI 

OSLO COMPUTAMA BERBASIS WEB DAN WAP”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Salah satu permasalahan yang bisa dirumuskan 

berdasarkan latar belakang diatas adalah  bagaimana membuat 

aplikasi layanan pemesanan komponen komputer berbasis 

internet dan wireless dengan menggunakan WML dan PHP 

sebagai bahasa pemrograman. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Untuk memfokuskan pada masalah yang akan dibahas 

pada skripsi ini diberikan ruang lingkup, yaitu : 

1.) Pemesanan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

a. Website 

Pada website konsumen dapat melakukan pemesanan 

barang dengan mengklik daftar barang yang ada atau klik 

detail barang pada gambar barang. Setelah itu klik pesan 

yang ada pada view detail barang. Dengan mengklik pesan 

akan secara langsung pembeli masuk pada halaman 

keranjang belanja. Jika pembeli ingin mengubah jumlah 

barang yang dibeli maka isi angka pada EDIT QTY. Setelah 

itu tekan tombol edit. Jika ingin membatalkan, tekan batal. 

Jika ingin memesan barang lain, tekan tombol kembali 
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berbelanja, setelah selesai berbelanja, tekan tombol 

lanjutkan.  

Setelah menekan tombol lanjutkan, akan masuk pada daftar 

belanja. Pada daftar belanja akan tampil semua rincian 

jumlah barang dan harga. Kemudian itu pembeli harus 

melakukan pengisian kota tujuan kiriman barang yang 

konsumen pesan dan juga harus mengisi beberapa syarat 

tentang diri pembeli. Setelah konsumen melakukan 

pengisian diri, maka klik lanjutkan, kemudian akan 

mendapatkan ID login. ID login digunakan untuk melakukan 

konfirmasi pembayaran. 

Pada website ini pembeli juga dapat melakukan perakitan 

komputer sendiri melalui menu merakit komputer. Proses 

merakit komputer sama dengan pemesanan barang, akan 

tetapi diperakitan komputer hanya bisa memesan per 

komponen (jumlah tiap barang hanya satu). Sebelum 

merakit komputer, pertama kali harus memilih motherboard 

karena jika tidak memilih motherboard terlebih dahulu maka 

proses merakit komputer tidak akan berhasil. Jika sudah 

memilih motherboard dan yang lain maka pilih lanjutkan. 

Setelah itu proses selebihnya sama dengan keterangan 

proses pemesanan barang diatas. 
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b. Wap 

Pada wap pemesanan dilakukan dengan cara pilih menu 

daftar barang kemudian pilih kategori barang yang dipilih. 

Setelah itu akan muncul view detail barang. Jika ingin 

kembali pada menu sebelumnya klik kembali atau klik 

menu utama. Jika ingin pesan barang yang sudah dipilih 

klik option, pilih pesan. Setelah itu masuk ke keranjang 

belanja. Untuk mengedit jumlah barang yang dipilh tekan 

edit jml barang dan isi jumlah barang yang diinginkan, 

kemudian tekan ok. Jika ingin berbelanja barang lain tekan 

kembali belanja atau menu utama dan pilih barang yang 

akan dipesan. Jika sudah selesai berbelanja tekan 

lanjutkan untuk menuju halaman kota tujuan kiriman 

barang. Klik kota tujuan untuk mengirim barang yang 

dipesan, kemudian pilih option dan tekan lanjutkan. Disini 

akan masuk ke halaman daftar belanja yang isinya 

menerangkan seluruh barang yang anda pesan beserta 

harga kirim. Disini juga anda harus mengisi data diri untuk 

melakukan proses selanjutnya. Kemudian tekan option lalu 

tekan proses pesan. Setelan itu akan masuk pada halaman 

data pelanggan. Disini berisi data ID pelanggan beserta 

password dan data diri anda dan selanjutnya tekan 
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lanjutkan. Setelah itu masuk checkout. Disini diterangkan 

lagi bahwa ID pelanggan dan password. Setelah selesai 

tekan menu utama.  

2.) Pembayaran dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu : 

a. Pembayaran Tunai Via Bank 

Pembeli datang langsung ke Bank dengan membawa uang 

tunai dan mengirimkannya ke rekening tujuan (penjual). 

b. Transfer Tunai Sesama Bank 

Pembeli datang langsung ke bank tujuan yang sama dan 

meminta bank untuk memindahkan sejumlah uang dari 

rekening pembeli ke rekening penjual atau dapat juga 

dilakukan melaui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri).  

c. Transfer Antar Bank 

Pembeli datang langsung ke bank tujuan yang berbeda dan 

meminta bank untuk memindahkan sejumlah uang dari 

rekening pembeli ke rekening penjual atau dapat juga 

dilakukan melaui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). 

3.) Pengiriman barang dilakukan dengan jasa pelayanan PT. 

Titipan Kilat (Paket Express). 

4.) Penelitian ini membahas aplikasi WAP yang menggunakan 

penggabungan WML dan PHP sebagai bahasa pemrograman. 
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5.) Aplikasi yang akan dibuat meyajikan data-data harga 

komponen komputer di Oslo Computama. Serta pemesanan 

barang dan pemesanan barang dengan merakit komputer 

sendiri. 

6.) Aplikasi yang dihasilkan akan menampilkan semua daftar 

harga komponen komputer yang akan dipesan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1.) Membuat perangkat lunak, yaitu membuat sebuah situs web 

pemesanan komponen komputer di internet yang datanya 

diambil dari daftar harga komponen komputer di oslo 

computama. Situs web inilah yang nantinya bisa diakses 

melalui telepon seluler dengan teknologi WAP (Wireless 

Application Protocol). 

2.) Untuk membantu para konsumen dalam pemesanan 

komponen komputer dengan efisien yang dapat diakses 

secara cepat, mudah, praktis dan online. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Skripsi dengan judul Toko komputer online berbasis web E-

Commerce studi kasus pada IMD Komputer yang dilakukan oleh 
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I Wayan Tirta Budi Asa (2007) 992300119 pembimbing sri 

redjeki, S.SI., M.Kom. dan Heru Agus Triyanto, S.E., M.M 

sebagai masukan dan aplikasi tersebut sebatas web sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis memuat tentang 

pemesanan komponen komputer di Oslo Computama berbasis 

web dan wap. 

 

1.6 Analisis Kebutuhan 

Untuk memenuhi kebutuhan dalam membangun aplikasi ini 

diperlukan seperti : 

1.) Komputer Intel Pentium 4 2 Ghz, ram 256 Mb, Hdd 60 Gb, 

VGA Ati Radeon 256 Mb, DVD-Rom. 

2.) Apache sebagai web server, MySQL sebagai database, PHP 

sebagai bahasa pemrograman, WML sebagai bahasa 

pemrograman dasar WAP  yang digunakan untuk 

menampilkan halaman web di phonesel, M3Gate sebagai 

emulator yang digunakan sebagai browser script WML atau 

dengan handphone yang mendukung GPRS dan WAP, 

Macromedia Dreamweaver sebagai program editor. 

3.) Data-data barang dan harga komponen komputer yang ada 

pada Oslo Computama. 
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1.7 Pemodelan 

Sistem yang dibangun akan digambarkan dengan Data 

Flow Diagram (DFD) karena DFD merupakan alat yang 

digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang 

terstruktur (structured Analisys and Design) dan pembuatan 

flowchart untuk menggambarkan logika dari aplikasi yang 

dibangun. 

 

 


