
 BAB 1

PENDAHULUAN

 1.1 Latar Belakang Masalah

 Pada perkembangan teknologi informasi sekarang ini membuat seseorang

sangat cepat dalam mendapatkan informasi. Informasi dapat diperoleh dari sebuah

website  online,  hal  tersebut  dikarenakan setiap  orang hampir  memiliki  sebuah

perangkat  maupun  akses  internet  untuk  mendapatkan  informasi  tersebut.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh orang yang mencari informasi yaitu data

informasi yang diambil dapat diperoleh dari lebih dari satu situs online, sehingga

pencari informasi harus mengunjungi situs-situs tersebut satu persatu. Oleh sebab

itu  dibutuhkan  sebuah teknik  untuk dapat  menggabungkan beberapa  informasi

dari beberapa situs sekaligus yaitu web scrapping.

 Web Scrapping adalah pengambilan sebuah dokumen semi-terstruktur dari

internet,  umumnya berupa halaman-halaman web dalam bahasa markup seperti

HTML atau  XHTML,  dan  menganalisis  dokumen  tersebut  untuk  diambil  data

tertentu dari halaman tersebut.  Web scrapping hadir digunakan untuk membantu

manusia  dalam mendapatkan konten informasi  dari  situs  internet,  hal  ini  lebih

baik daripada jika dilakukan dengan melakukan  copy paste dari beberapa situs

secara manual.
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 Salah  satu  informasi  yang  sering  dicari  oleh  pengguna  internet  yaitu

tentang  sebuah  harga  produk  laptop.  Laptop  merupakan  sebuah  perangkat

komputer bergerak (dapat dipindahkan dengan mudah) yang berukuran kecil dan

ringan, serta dapat digunakan secara mudah oleh pengguna. Perangkat komputer

yang  mudah  seperti  laptop  tersebut  sangat  dibutuhkan  pada  era  teknologi

informasi  sekarang  ini  oleh  seluruh  kalangan,  termasuk  bagi  seorang  dosen,

maupun mahasiswa.

 Pada era digital ini laptop banyak ditemukan pada  website toko maupun

situs  jual  beli  online.  Kemudahan  dalam  berselancar  didunia  internet

mengakibatkan banyak konsumen lebih memilih  untuk mendapatkan informasi

secara  online  dari  website  maupun  toko  online  sebelum  membeli  barang.

Beberapa  website  toko  mampu  menyuguhkan  berbagai  informasi  kebutuhan

laptop konsumen,  salah satunya yaitu harga laptop yang menjadikan informasi

dari tiap website toko berbeda-beda walaupun dengan produk yang sama. Dilihat

dari kondisi tersebut, maka diharuskan lebih teliti untuk menentukan toko mana

yang tepat untuk proses membeli perangkat laptop. Banyak konsumen mencari
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 informasi harga dari beberapa situs jual beli online maupun website toko dengan

membandingkan  harga  secara  manual.  Hal  tersebut  mengakibatkan  konsumen

kehilangan banyak waktu untuk mencari informasi. Oleh sebab itu penggunaan

teknik web scrapping sangat perlu digunakan untuk mengolah informasi-informasi

harga dari beberapa situs untuk ditampilkan kepada konsumen.

 1.2 Rumusan Masalah

 Berdasarkan uraian dari  latar belakang diatas maka didapatkan rumusan

masalah sebagai berikut: 

 Bagaimana  penggunaan  teknik  web  scrapping untuk  mendapatkan

informasi harga laptop dari beberapa situs online.

 1.3 Ruang Lingkup

 Berdasarkan  identifikasi  masalah,  maka  perlu  dibatasi  ruang  lingkup

pembahasannya, sebagai berikut: 

Membuat sebuah sistem yang dapat menampilkan data informasi harga laptop.

1. Data yang diambil berupa data laptop dalam bentuk text.

2. Data  diambil  dari  web  www.bukalapak.com,  www.els.co.id,  dan

www.komputermurahjogja.com.

3. Pengambilan  data  menggunakan  teknik  web  scrapping,  data  diambil

berdasarkan tag atau atribut pada html web.
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4. Data yang diambil akan disimpan pada database  MySql dan teknik  web

scrapping dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP.

5. Data hasil web scrap akan ditampilkan ke user sesuai dengan permintaan

user.

6. Data yang ditampilkan sesuai jumlah data di database, jika tidak ada data

maka tidak akan menampilkan data.

7. Rencana  pengujian  dari  analisis  web  scrapping ini  yaitu  dengan

menggunakan beberapa parameter, yaitu : 

a) Apakah data yang diambil sesuai dengan web sumber.

b) Apakah  situs  dapat  mengambil  data  sesuai  secara  lengkap  yaitu  nama

barang, url barang,, harga barang dan gambar barang.

 1.4 Tujuan Penelitian

 Melakukan  analisis  teknik  web  scraping untuk  memperoleh  data  yang

terstruktur dan mengumpulkan data-data yang tersebar dari beberapa situs online

agar informasi yang diambil lebih terfokus.

 1.5 Manfaat Penelitian

 Manfaat  dari  penelitian  ini  yaitu  dapat  membantu  para  pencari  laptop

dalam  menentukan  toko  mana  yang  tepat  dan  lebih  murah  untuk  melakukan

pembelian laptop.



5

 1.6 Sistematika Penulisan

 Sistematika  penulisan  yang  digunakan  dalam  penyusunan  skripsi  ini

adalah sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini mencakup latar belakang penulisan permasalahan yang diambil, rumusan

masalah,  ruang  lingkup  untuk  membatasi  aplikasi,  tujuan  penelitian,  manfaat

penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka Dan Dasar Teori

Bab ini mencakup tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka yang akan

dijadikan acuan pada  penelitian-penelitian  sebelumnya sebagai  bahan referensi

dalam menyuusun skripsi ini. Sedangkan dasar teori menjelaskan definisi-definisi

dan teori  yang digunakan di dalam penelitian yang mendukung proses analisis

sistem.

BAB III Metode Penelitian

Bab  ini  berisi  penjelasan  tentang  perancangan  sistem  yang  akan  dibangun,

meliputi analisis kebutuhan input sistem, proses, keluaran, perangkat keras dan

perangkat lunak dan pemodelan sisem yang dibangun dengan diagram-diagram

serta berisi desain tampilan untuk membangun sistem ini.

BAB IV Implementasi dan Pembahasan Sistem

Bab ini mencakup pembahasan implementasi,  pembahasan dan uji  coba sistem

bagian ini menguraikan tentang implementasi sistem yang dianggap penting atau
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inti dari penelitian yang sesuai dengan rancangan dan berdasarkan komponen /

tools / bahasa pemrograman yang dipakai.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atas permasalahan untuk mengetahui keunggulan dan

kekurangan  dari  sistem  yang  dirancang  serta  hasil  pengujian  telah  mencapai

tujuan yang diinginkan dalam pembuatan aplikasi  ini  dan saran atas penelitian

yang dilakukan.

Daftar Pustaka

Bagian  ini  berisikan  daftar  pustaka  yang  menjadi  sumber  referensi  dalam

penelitian dan penyusunan naskah skripsi.
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