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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di 

bidang informasi, memudahkan bagi semua orang untuk mendapatkan informasi 

dengan teknologi informasi yang ada. Maka informasi merupakan sesuatu yang 

berguna bagi suatu perusahaan dalam mencapai tujuan, oleh sebab itu setiap 

perusahaan dituntut untuk mempunyai sistem informasi yang handal dalam 

menunjang proses pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Berbagai cara dapat 

dilakukan dalam pembuatan sistem informasi yang handal, salah satu cara yang dapat 

dilakukan yaitu pembuatan web di internet. Web tersebut tidak hanya berguna 

sebagai informasi tetapi juga sebagai alat transaksi bagi perusahaan tersebut dalam 

menawarkan produk ataupun jasa kepada masyarakat. 

 Handphone saat ini sudah menjadi kebutuhan primer, dengan handphone kita 

dapat berkomunikasi dengan orang lain di mana saja dan kapan saja tanpa ada batasan 

waktu. Handphone merupakan sarana komunikasi yang paling banyak diminati oleh 

masyarakat, disamping kegunaannya sebagai sarana komunikasi handphone juga 

dapat dijadikan sebagai trend bagi kaum muda, maraknya handphone – handphone 

canggih dengan berbagai fitur yang lengkap makin banyak pula minat masyarakat 

untuk memiliki barang ini. 

 Untuk itu penulis mengangkat tema untuk penulisan ilmiah ini “Membuat 

Website Toko Handphone Fahmi Cell Menggunakan PHP MySQL”. Website ini 

dibuat karena kebutuhan informasi yang semakin penting serta waktu yang sulit 

untuk melakukan survey terhadap handphone yang diinginkan. Diharapkan dengan 

website ini user dapat memperoleh handphone yang diinginkan tanpa harus pergi ke 

pusat handphone dan mencari perbandingan harga dari satu toko ke toko lain. Cukup 

menggunakan website ini user dapat memperoleh handphone yang di inginkan 

dengan harga yang lebih kurang sama dengan toko – toko handphone lain. 
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 Penulis mengangkat UML sebagai bahasa standart blueprint software yang 

digunakan untuk visualisasi alat-alat dari sistem perangkat lunak. Pada penulisan ini 

terdapat 7 diagram yang dimana masing-masingnya mempunyai fungsi dari tiap-tiap 

penggambaran interface website ini, yaitu Usecase Diagram, Class Diagram, 

Sequence Diagram, Collaboration Diagram, Component Diagram, Activity Diagram, 

Statechart Diagram. 

 Setelah merancang UML maka penulis ingin mengimplementasikan script-

script tersebut kedalam source code PHP (Personal Home Page) dan menggunakan 

Mysql sebagai databasenya. 

 

1.2 BATASAN MASALAH 

 Dalam penulisan ini, penulis membuat website Toko Handphone Fahmi Cell 

dengan pembayaran transfer dan pengantaran jasa kurir. Batasan masalah penulisan 

hanya membahas mengenai pembuatan website ini. Pada web ini pelanggan bisa 

mendapatkan informasi terbaru dari semua handphone. Tetapi, pada web ini tidak 

menampilkan guestbook dan searching buku. Pada tampilan awalnya sudah terdapat 

10 kategori handphone terdiri dari Blackberry, Hitech, K-Touch, LG, Motorolla, 

Nokia, O2, Samsung, Siemens, Sony Ericsson. Sedangkan untuk proses pemesanan,  

pemesan harus mengisi form pemesanan kemudian Kami akan mengirim konfirmasi 

pesanan pemesan melalui email dan pemesan wajib me-reply email tersebut sebagai 

persetujuan atas pemesanan pemesan.. Dan juga untuk prosedur pengantaran jasa 

kurir, web ini hanya berlaku pada daerah Cirebon – Indramayu saja.  

Software yang Penulis gunakan adalah Rational Rose 2000 yang digunakan 

untuk merancang pemodelan sistemnya, dan PHP (Personal Home Page) yang 

dikenal sebagai sebuah bahasa scripting yang menyatu dengan tag-tag HTML, 

dieksekusi di server, dan digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis. 

Penulis juga membatasi masalah mengenai cara pembuatan aplikasi.  
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1.3 TUJUAN PENULISAN 

Penulisan ilmiah ini mempunyai dua tujuan, yang pertama yaitu bagi user yang  

ingin membeli handphone agar dapat melakukan pembelian tanpa harus datang ke 

toko handphone, yang kedua yaitu bagi owner dari web ini agar dapat melakukan 

pemasaran terhadap produk yang ditawarkan. 

  

1.4 METODE PENELITIAN 
 

Dalam menulis Penulisan Ilmiah ini, tahap pertama yang dilakukan adalah 

pencarian data, kemudian data dikumpulkan. setelah data terkumpul semua barulah 

penulis membuat rancangan design untuk website ini. Tahap selanjutnya yaitu 

melakukan koding untuk memasukkan fungsi – fungsi PHP yang digunakan. 

Selanjutnya dilakukan uji coba atau testing dan debugging apakah program yang 

dibuat sudah sesuai dengan output yang diinginkan. Tahap terakhir adalah 

implementasi, yaitu meng-upload website sehingga dapat berguna bagi para 

pengguna dan website dapat lebih terlihat nyata. 

 

1.5  SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penulisan mengelompokkan pembahasan dalam kelompok Bab-bab. 

Satu  kelompok pembahasan dimasukkan dalam satu judul Bab, yang mana Bab-bab 

ini terdiri dari subbab-subbab. 

 

Bab I,   Menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang masalah, tujuan                                          

  penulisan, batasan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan. 

 

Bab II,   Mengemukakan landasan  teori yang menunjang  penulisan, pengertian –  

               pengertian tentang UML (Unified Modelling,language), sejarah UML,  dan   

               juga membahas mengenai PHP sebagai dasar  script dan Mysql sebagai  

               pembuatan database. Dan juga sekilas mengenai CSS. Serta menguraikan  

               teori – teori lain yang menunjang permasalahan yang akan dibahas oleh  
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               penulis. 

         

Bab III,   Mengenai analisa, struktur navigasi, prosedure pemesanan handphone,  

                 perancangan UML, pembuatan database, perancangan halaman dan  

                 terakhir yaitu mengakses website Toko Handphone Fahmi Cell. 

 

Bab IV,  Dikemukakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan  

                mencoba membantu para pembaca dengan memberikan saran yang  

                diperlukan. 

 


