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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Madu adalah suatu cairan kental yang berasa manis dan lezat, berwarna kuning 

terang atau kuning keemasan yang dihasilkan oleh hewan jenis serangga yang disebut 

lebah atau tawon. Lebah penghasil madu ini termasuk dalam famili “epidae” dan yang 

paling banyak dibudidaya di Indonesia maupun diseluruh dunia adalah jenis lebah Apis 

Mallifera. Madu alami yang umumnya terbuat dari nektar yakni cairan manis yang 

diserap oleh lebah atau tawon, yang kemudian  dikumpulkan dan disimpan di dalam 

sarangnya untuk di olah sebagai bahan persediaan makanan utama bagi mereka, seisi 

penghuni sarangnya. 

Tambora merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Bima, 

Nusa Tenggara Barat yang masih memiliki  hutan yang sanggat kaya akan potensi 

sumber daya alamnya, salah satunya adalah madu yang masih bisa ditemukan di 

kawasan hutan Tambora ini. Keunikan dari madu Tambora ini ialah lebah sebagai 

penghasil madu hanya membuat sarang di satu jenis pohon saja yaitu pohon lowa.  

Penjualan madu Tambora saat ini masih kalah dengan madu lainnya 

dikarenakan penjualan madu tamboran masih melalui koperasi Kasabua Ade yang 

berada di desa Kawinda Nae Kecamatan Tambora. Hal ini dirasakan masih kurang 

efektif dalam melakukan penjualan, karena konsumen harus mengunjungi toko 

koperasi fisik yang cukup memakan waktu dan biaya untuk melakukan pembelian. 
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Maka dibutuhkan sebuah sistem penjualan online yang dapat diakses melalui jaringan 

internet untuk mempermudah pembelian dan pembayaran tanpa harus datang ke toko 

koperasi fisiknya. Penjualan online ini dibuat menggunakan framework YII untuk 

meningkatkan kecepatan akses dan keamanan transaksi. 

Framework YII dapat memberikan segi keamanan dalam pembuatan aplikasi 

toko koperasi online seperti validasi form login, form pendaftaran dan segi keamanan 

user management seperti input data, fungsi perhitungan faktur transaksi pembelian 

madu. Yii saat ini tidak hanya cepat dalam menangani hal-hal sederhana seperti CRUD 

(Creat, Read, Update, and Delete) dan pagin. Namun Yii juga memiliki keuntungan 

yang tidak dimiliki oleh framework yang lain seperti kemudahan dalam membuat 

sistem multi language, kemudian dalam melakukan proses input data, kemudian dalam 

menangani validasi input, massage sistem yang multi language dan lain-lain. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul “Penjualan 

Madu online menggunakan Framework yii (studi kasus madu tambora (Bima NTB)” 

yang diharapkan dapat mempermudah malakukan transaksi penjualan dan pembelian 

secara online dengan memanfaatkan teknologi framework ini.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan di atas bagaimana merancang dan 

membuat aplikasi toko koperasi online menggunakan framework YII sebagai validasi, 

penyimpanan data, input data dan perhitungan transaksinya secara aman.  
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1.3 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup dalam pembuatan dan perancangan aplikasi ini adalah : 

1. Studi kasus madu tambora. 

2. Aplikasi di buat menggunakan framwork yii. 

3. User tidak dapat melakukan pemesanan sebelum mendaftar menjadi member. 

4. Pembayaran menggunakan metode transfer bank dan konfirmasi dilakukan 

pada aplikasi. 

5. Sistem digunakan oleh admin sebagai pengelola dan user sebagai pembeli. 

6. Terdapat informasi madu terlaris, rating penjualan, review pemesanan dan 

pembayaran. 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini adalah membuat sistem penjualan madu Tambora online 

menggunakan Framework YII (studi kasus madu Tambora(Bima NTB) 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari sistem penjualan ini adalah : 

Tugas akhir ini digunakan sebagai wadah untuk 

1. Bagi penulis  
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Tugas akhir ini digunakan sebagai wadah untuk 

menerapkan/mengimplementasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang telah 

didapatkan selama dalam perkuliahan, serta belajar akan pengetahuan-

pengetahuan baru yang didapatkan dari berbagai sumber dan selanjutnya dapat 

menjadi tambahan referensi ketika bekerja nanti.  

2. Bagi pengguna (koperasi Kasabua Ade) 

Aplikasi penjualan online berbasis web menggunakan framwork yii diharapkan  

mampu memberikan kemudahan pada koperasi Kasabua Ade dalam mengelola 

data produk, transaksi penjualan dan laporan lainnya lebih cepat. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan ini disusun dalam beberapa bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini berdasarkan latar belakang masalah, rumus masalah, ruang lingkup, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bagian ini merupakan garis besar tentang teori dasar yang berkaitan secara langsung 

dengan masalah yang diteliti dan perbandingan sistem yang dibuat dengan sistem yang 

sudah ada sebelumnya. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Bagian ini menjelaskan secara lengkap setiap langkah eksperimen yang dilakukan 

dalam penelitian antara lain meliputi bahan/data, peralatan, prosedur dan pengumpulan 

data, dan Analisis dan Rancangan Sistem. 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bagian bab ini mengurai tentang implementasi sistem dan pembahasan yang di anggap 

penting atau inti dari penelitian yang sesuai dengan rancangan dan berdasarkan 

beberapa komponen/bahasa pemograman yang dipakai. Hal-hal yang ditunjukan pada 

bagian ini meliputi implementasi yang dirancang, pembuatan alat, hasil uji coba, 

pembuktian tentang hasil uji coba serta pembahasan tentang hasil pengujian.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini berisi kesimpulan dari penelitian yang menjawab masalah dan tujuan 

serta keunggulan dan kelemahan sistem, saran yang berisi alternatif pengembangan 

sistem lebih lanjut, daftar pustaka serta lampiran-lampiran.  

 

 

 

 

 


