
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada awalnya hanyalah perdagangan biasa, produsen dan penjual disatu 

pihak bertransaksi dengan pembeli dipihak lain. Sejalan dengan perkembangan 

usaha diperlukan saluran distribusi yang membentuk mata rantai perdagangan, 

yang terdiri atas pemasok, produsen, distributor, pengecer dan pemakai akhir. 

Keterbatasan sarana komunikasi menyebabkan proses menuju transaksi 

menempati ruang dan waktu pada dimensi yang sama. Ketika teknologi 

komunikasi digunakan menjembatani komunikasi antar pihak, maka ruang dan 

waktu menjadi tidak dominan karena para pihak dapat melakukan transaksi dari 

tempatnya masing – masing tanpa saling bertemu. 

Awal perkembangan komputer hanya digunakan dalam bidang tehnik. 

militer, dan matematika. Tetapi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi komputer, baik bidang perangkat keras maupun 

perangkat lunak, ternyata komputer telah digunakan diberbagai bidang, 

khususnya bidang bisnis dan perdagangan. Sehingga komputer tidak hanya 

merupakan alat hitung saja, tetapi lebih berkembang pada pengolahan berbagai 

macam data, baik numerik ataupun grafis. 

Seiring dengan meningkatnya penggunaan komputer maka demikian 

meningkat pula perkembangan jaringan komputer. Dengan jaringan komputer ini 

maka dimungkinkan komunikasi antara satu komputer dengan komputer lainnya. 

Kumpulan dari jaringan berbeda yang terinteraksi ini disebut Internetwork atau 

Internet. Dengan jaringan internet ini letak geografis bukan menjadi suatu 
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masalah lagi. Jaringan Internet ini menjadikan dunia sebagai layaknya global 

village, dimana suatu daerah seakan - akan menjadi tak berbatas. 

Timbulnya Electronik Commerce atau E-Commerce diawali dari ide untuk 

memanfaatkan keberadaan tehnologi telekomunikasi dan komputer yang terwujud 

dalam teknologi internet. Adanya internet memungkinkan masyarakat untuk dapat 

berkomunikasi dalam bentuk yang lebih bervariasi, yang memungkinkan pelaku 

melakukan komunikasi dengan dua arah. Lebih lanjut dampak dari kecanggihan 

internet ini, adalah dimungkinkanya melakukan transaksi dagang secara elektronis 

sehingga pihak yang bertransaksi tidak perlu saling berhadapan dalam dimensi 

ruang dan waktu. 

Meskipun diakui bahwa bertransaksi dagang melalui media elektronis 

memberikan banyak manfaat bagi pelakunya, namun penerapannya memerlukan 

tindakan yang terencana agar hambatan yang mungkin timbul dapat dikenali dan 

diatasi. Terutama dalam pertimbangan jumlah investasi yang harus di tanamkan. 

Ada kecenderungan baru dalam dunia perangkat lunak saat ini, yaitu  

berkembangnya konsep open-source. Suatu konsep dengan pemberian source 

code secara bebas kepada umum bersama program yang didistribusikanya. Hal 

inilah yang memicu munculnya free software, dimana perangkat lunak tersebut 

bisa diperoleh dan digunakan tanpa biaya. Perangkat lunak ini hak ciptanya 

dibawah FSF (Free Software Foundation), yaitu badan yang memberi tempat bagi 

para programer untuk menciptakan free software. 

Dengan munculnya konsep tersebut di atas maka hal inilah yang 

sedikitnya akan mengurangi keraguan akan para pelaku bisnis untuk melangkah 

dalam dunia E-Commerce, dalam sudut pandang terhadap jumlah biaya yang akan 

dikeluarkan.          
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di uraikan di depan maka masalah 

yang dapat dirumuskan meliputi perancangan serta implementasi sistem dari 

aplikasi web e-commerce berbasis sistem operasi Linux  untuk mengolah data 

menjadi suatu informasi.    

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembahasan masalah akan dibatasi yang meliputi  pengolahan data 

adalah sebagai berikut. 

1. Pembuatan aplikasi dibatasi pada  hal – hal berikut: 

a) Pengolahan data kategori dari barang yang ditawarkan. 

b) Pengolahan data dari barang – barang yang di jual, meliputi harga barang 

dan spesifikasinya. 

c) Pengolahan data dari Shipping terhadap barang yang terjual. 

d) Pengolahan terhadap teransaksi pembayaran. 

e) Dan yang terakhir adalah maintenance dari aplikasi. 

2. Pembuatan web site dibatasi pada hal – hal berukut : 

a) Pengolahan data pemakai dalam hal ini konsumen. 

b) Pengolahan data dari proses Shoping Cart. 

c) Pengolahan data dari transaksi yang telah terjadi. 

Dalam hal ini aplikasi web e-commerce yang diimplemantasikan masih berupa 

prototipe dengan tidak membatasi akan bentuk perdangan apa yang akan 

diterapkan dengan desain seinteraktif mungkin dan dapat dikembangkan lebih 

lanjut sesuai dengan perkembangan dunia internet dan web e-commerce. Masalah 

akan dititikberatkan pada implementasi dari pemengembangan aplikasi web e-

commerce dengan berbasis sistem operasi Linux.          
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1.4 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah: 

1. Pelaksanaan kewajiban akademis yaitu sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan program Diploma III di Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer "AKAKOM" Yogyakarta. 

2. Memicu dan memacu pertumbuhan pemahaman terhadap seluk beluk dunia 

informasi dan tehnologi dalam hal ini dunia internet. 

3. Memasyarakatkan sistem operasi Linux yang merupakan free-software 

sebagai suatu sistem operasi yang murah dan bebas agar dapat diaplikasikan 

dalam dunia bisnis dan pendidikan.  

4. Memberikan pengalaman autentik untuk menjembatani kesenjangan antara 

teori dan praktek yang didapat di lingkungan kampus dengan kenyataan 

dilapangan.   

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

 Metodologi penulisan tugas akhir yang di pergunakan adalah: 

1. Observasi, yaitu dengan survai/pengamatan langsung dan pencatatan dari 

objek permasalahan. 

2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak - pihak yang 

berkepentingan untuk mendapatkan data yang diperlukan.      

3. Studi Pustaka, yaitu studi yang diarahkan untuk mendapatkan landasan teori 

yang dipergunakan dalam mengatasi masalah. Dasar teori ini  didapat dengan 

membaca literatur dan tulisan - tulisan yang berhubungan dengan masalah 

yang telah ditentukan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam pembuatan karya tulis ini akan dibagi beberapa bab sebagai 

berikut: 

BAB I 
Bagian ini membahas mengenai latar belakang penulisan, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, metodologi penulisan serta 

sistematika penulisan.   

BAB II  
Bagian membahas teori - teori yang digunakan sebagai landasan dalam 

perancangan dan implementasi dari sistem yang membahas antara lain 

mengenai, internet, TCP/IP (Transfer Control Protocol/Internet Protocol), 

WWW (World Wide Web), URL (Uniform Resource Locator), macam – 

macam protokol, HTML (Hypertext Markup Leanguage), sistem operasi 

Linux, bahasa pemrograman Java, bahasa pemrograman PHPx,   Client-

Server, JDBC dan ODBC driver, E-Commerce.    

BAB III 
Bagian ini akan membahas akan membahas tentang desain sistem, yang 

tercakup didalamnya mengenai sebagai berikut bagan sistem secara 

keseluruhan, desain struktur tabel, desain relasi antar tabel, desain 

masukan, desain keluaran. 

BAB IV 
Bab ini membahas tentang implementasi dari sistem, yang didalamnya 

mencakup antara lain mengenai perangkat lunak dan perangkat keras yang 

digunakan, Set Up Database, implementasi aplikasi web e-commerce. 
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BAB V 
Bab ini membahas tentang penutup dari tulisan ini yang akan berisi 

tentang kesimpulan dan saran.   


