
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Internet dapat digunakan sebagai media berbisnis. Berbagai macam bisnis 

dapat dilihat dan dicari di dalam media online ini. Salah satunya adalah bisnis 

yang berhubungan dengan buku-buku. Sudah banyak sekali ditemui bisnis 

tersebut secara online, baik itu bisnis toko buku online, bisnis berjualan ebook, 

atau yang lainnya.  

Berdasarkan daftar website buku yang ada di dunia yang sudah dicari oleh 

penulis, maka diambil secara acak (simple random sampling) tiga website yang 

akan menjadi perbandingan untuk merancang sebuah website buku yang baru. 

Ketiga website yang akan dijadikan perbandingan adalah Gramedia Online 

(www.gramediaonline.com), Bear Bookstore (www.bearbookstore.com), dan 

Dailylit (www.dailylit.com). 

Gramedia Online dan Bear Bookstore terpilih menjadi website yang 

digunakan untuk perbandingan karena kedua website tersebut merupakan website 

yang ditampilkan pada halaman pertama dalam pencarian oleh search engine 

terkenal Google – baik dari www.google.com dan www.google.co.id, dengan 

menggunakan kata kunci: “toko buku”. Menggunakan metode search engine 

Google sebagai judgement dalam menentukan kedua website ini karena search 

engine Google merupakan search engine yang berada pada peringkat nomor 1 

pada tahun 2011 (www.alexa.com). Sedangkan Dailylit terpilih karena merupakan 
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website buku nomor 1 dipilih oleh The Sunday Times (sebuah koran harian yang 

beredar di United Kingdom). 

Namun, dari ketiga website tersebut mempunyai keunggulan/kelebihan 

dan kelemahan/kekurangan yang akan tampak lebih jelas pada Tabel 1.1. di 

bawah ini yang menjelaskan tentang perbandingan fitur dari ketiga website 

tersebut.  

 

Tabel 1.1. Tabel perbandingan fitur/aspek dari tiga website: Gramedia Online, Bear Bookstore, 
dan Dailylit 

Fitur/Aspek Gramedia Online Bear Bookstore Dailylit 
YA TIDAK YA TIDAK YA TIDAK 

Bahasa Indonesia v - v   v 
Bahasa Inggris v - - v v  - 
Pendaftaran v - - v v  - 
Login & Logout v - - v v  - 
View & Edit Profile v - - v v  - 
Informasi buku terbaru v - v - - v
Informasi buku terlaris v - v - - v
Informasi buku perkategori v - v - v  - 
Search book by title v - v - v  - 
Search book by author v - v - v - 
Search book by category v - - v v - 
Online shopping v - v - - v
Checkout v - v - - v
Checkout confirmation v - v - - v
Payment by PayPal v - - v - v
Payment by BankTransfer v - v - - v
Contact us v - v - v  - 
FAQ v - - v v  - 
Forum - v - v v  - 
 

Pada Tabel 1.1. di atas yang menampilkan perbandingan fitur dari tiga 

website yang sudah terpilih secara acak, maka dapat dianalisa keunggulan dan 

kekurangan dari tiap-tiap website. Berikut ini adalah keunggulan dan kekurangan 

dari tiap-tiap website tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel: 
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Tabel 1.2. Tabel keunggulan dan kekurangan dari website Gramedia Online 
Nama website Keunggulan  Kekurangan 
Gramedia Online a. Mempunyai fitur registrasi, 

login, dan logout. 
b. Dapat melihat dan 

melakukan editing pada data 
pribadi user. 

c. Menyediakan informasi 
buku terbaru dan buku 
terlaris. 

d. Melakukan pencarian buku 
berdasarkan judul buku 
tersebut. 

e. Memberikan layanan online 
shopping hingga ke 
pembayaran dengan PayPal 
dan transfer antar bank. 

f. Memberikan informasi 
contact us dan FAQ sebagai 
informasi-informasi 
tambahan yang dapat 
digunakan oleh user. 

a. Bahasa yang digunakan 
pada keseluruhan 
website tidak relevan, 
karena bahasa yang 
digunakan adalah bahasa 
Indonesia yang 
dicampur dengan bahasa 
Inggris. Contoh: Musik 
& Sport. 

b. Tidak terdapat forum 
yang dapat digunakan 
sebagai salah satu media 
untuk mendapatkan 
feedback dari user. 

 
 
Tabel 1.3. Tabel keunggulan dan kekurangan dari website Bear Bookstore 
Nama website Keunggulan  Kekurangan 
Bear Bookstore a. Bahasa yang digunakan 

dalam keseluruhan website 
relevan, yakni bahasa 
Indonesia. 

b. Menyediakan informasi 
buku terbaru dan buku 
terlaris. 

c. Melakukan pencarian buku 
berdasarkan judul buku 
tersebut. 

d. Memberikan layanan online 
shopping hingga ke 
pembayaran dengan transfer 
antar bank. 

e. Memberikan informasi 
contact us sebagai salah satu 
media untuk user agar dapat 
berinteraksi langsung 
dengan admin website. 

a. Tidak terdapat registrasi, 
login, dan logout, 
sehingga secara otomatis 
fitur edit profile tidak 
ada. 

b. Tidak ada fitur FAQ 
yang dapat digunakan 
untuk memberikan 
informasi tambahan 
kepada user tanpa harus 
menghubungi admin 
website. 

c. Tidak terdapat forum 
yang dapat digunakan 
sebagai salah satu media 
untuk mendapatkan 
feedback dari user. 
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Tabel 1.4. Tabel keunggulan dan kekurangan dari website Dailylit 
Nama website Keunggulan  Kekurangan 
Dailylit a. Bahasa yang digunakan 

dalam keseluruhan website 
relevan, yakni bahasa 
Inggris. 

b. Mempunyai fitur registrasi, 
login, dan logout. 

c. Dapat melihat dan 
melakukan editing pada data 
pribadi user. 

d. Melakukan pencarian buku 
berdasarkan judul buku 
tersebut. 

e. Memberikan informasi 
contact us dan FAQ sebagai 
informasi-informasi 
tambahan yang dapat 
digunakan oleh user. 

f. Terdapat forum yang dapat 
digunakan sebagai salah 
satu media untuk 
mendapatkan feedback dari 
user. 

a. Tidak menyediakan 
informasi buku terbaru 
dan buku terlaris. 

b. Tidak terdapat layanan 
online shopping. 

 
 

Dari adanya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing website 

tersebut, maka muncullah sebuah ide bisnis yang bergerak di bidang penjualan 

buku secara online, yang diberikan nama “Hi Books”. Website Hi Books ini 

mencakup semua fitur yang terdapat pada tabel perbandingan ketiga website 

dengan perumusan fitur sebagai berikut: 

a. Fitur yang selalu digunakan pada ketiga website, meliputi: 

1) Informasi buku perkategori 

2) Search book by title 

3) Search book by author 

4) Contact us 

b. Fitur yang ada pada dua website namun tidak ada pada satu website, meliputi: 
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1) Bahasa Indonesia, karena pangsa pasar bisnis ini adalah pasar Indonesia, 

maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa 

Inggris. 

2) Pendaftaran 

3) Login/logout 

4) View/edit profile 

5) Informasi buku terbaru 

6) Informasi buku terlaris 

7) Search book by category 

8) Pembelian buku secara online (online shopping) 

9) Checkout 

10) Konfirmasi checkout 

11) Payment by bank transfer 

12) FAQ 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, maka 

rumusan masalahnya meliputi: 

a. Bagaimana cara mengidentifikasi pendapat masyarakat pencinta buku tentang 

adanya komunitas online (forum) buku? 

b. Bagaimana cara merancang dan membuat website Hi Books dengan 

menggunakan PHP dan MySQL? 
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3. Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan website Hi Books, diperlukan 

penelitian pendahuluan terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pendapat masyarakat pecinta buku tentang adanya komunitas online (forum) 

buku. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan membagikan kuesioner 

kepada masyarakat yang menggunakan internet dengan bahasa Indonesia. Karena 

adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka pembagian kuesioner akan 

dilakukan melalui internet, yakni situs jejaring sosial Facebook selama lima hari. 

Dari segi teknologi, pembuatan website Hi Books akan menggunakan 

HTML, CSS, PHP, dan MySQL sebagai database. Website Hi Books 

menggunakan bahasa Indonesia. Berdasarkan perbandingan fitur yang sudah 

dilakukan sebelumnya, maka pada webiste Hi Books ini akan terbagi menjadi dua 

bagian besar, yakni: 

1. Website untuk pengunjung (front-end), yang terdiri dari fitur-fitur sebagai 

berikut: 

a. Fitur registrasi 

Fitur yang digunakan untuk mendaftarkan username, password, dan data 

pribadi user lainnya ke dalam database Hi Books, di mana username dan 

password digunakan untuk login/masuk ke Akun. 

b. Fitur login 

Fitur yang digunakan untuk masuk ke dalam Akun dengan memasukkan 

username dan password yang benar dan sesuai dengan database Hi 

Books. 
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c. Fitur membership 

Fitur yang diperuntukkan bagi user yang sudah registrasi untuk 

berlangganan selama satu atau beberapa bulan, serta mendapatkan 

potongan harga tambahan dari Hi Books. 

d. Fitur edit profile 

Fitur yang dapat digunakan user untuk mengubah data pribadi mereka. 

e. Fitur shopping history 

Fitur yang menampilkan sejarah pembelanjaan user. 

f. Fitur logout 

Fitur yang digunakan untuk keluar dari Akun. 

g. Fitur search 

Fitur yang digunakan untuk melakukan pencarian buku berdasarkan dari 

judul, nama pengarang, dan kategori buku tersebut. 

h. Fitur shopping & payment 

Fitur yang digunakan untuk berbelanja online, serta melakukan 

pembayaran dengan transfer antarbank. 

i. Fitur contact us 

Fitur bagi user yang ingin memberikan pertanyaan, kritik, dan saran 

kepada admin Hi Books. 

j. Fitur FAQ 

Fitur yang berisikan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh user, 

berserta jawaban yang sudah dijawab oleh pihak Hi Books. 
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k. Fitur comment 

Fitur yang digunakan untuk memberikan komentar/review pada buku. 

Terdapat dua cara dalam memberikan komentar/review pada buku, yaitu 

dengan memberikan komentar langsung di bawah sinopsis buku, atau 

dengan memberikan komentar pada sebuah forum. Untuk menentukan 

cara yang paling digemari oleh user, maka diperlukan penelitian 

pendahuluan (akan dijelaskan lebih lanjut pada bab Metodologi 

Penelitian). 

2. Website untuk administrator (back-end), yang terdiri dari fitur-fitur sebagai 

berikut: 

a. Add 

Fitur ini digunakan oleh admin untuk dapat menambahkan data yang 

dibutuhkan untuk website (data buku). 

b. Edit/Update 

Fitur ini digunakan oleh admin untuk dapat mengubah data yang ada di 

dalam database buku. 

c. Delete 

Fitur ini digunakan oleh admin untuk dapat menghapus satu atau lebih 

data dari database buku. 

 

Selain batasan fitur yang sudah dijelaskan di atas, ada pula beberapa 

batasan masalah lainnya yang berhubungan dengan pembuatan tugas akhir ini, 

yakni: 
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a. Adanya keterbatasan waktu dan tenaga, maka data buku yang dimasukkan ke 

dalam database adalah data dummy (data sementara) yang diambil dari 

beberapa website yang menyediakan informasi tentang buku yang 

bersangkutan. Jumlah data buku yang dimasukkan adalah 50. 

b. Karena data yang dimasukkan adalah data dummy, maka dalam awal 

pembuatan website ini tidak dibutuhkan supplier. 

c. Adanya keterbatasan waktu dan tenaga, maka fitur-fitur lain yang sekiranya 

cocok untuk dikembangakan di website Hi Books tidak dibuat terlebih 

dahulu. Beberapa fitur tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bab 

Kesimpulan dan Saran, pada bagian Saran. 

d. Adanya keterbatasan waktu, maka hanya dipilih tiga website saja sebagai 

pembanding dalam pengerjaan Tugas Akhir ini. Tiga website tersebut sudah 

dijelaskan lebih lanjut pada bab Pendahuluan, bagian Latar Belakang 

Masalah. 

e. Adanya keterbatasan waktu dan tenaga, maka proses konfirmasi pembayaran 

yang dilakukan pada saat online shopping di website Hi Books masih 

menggunakan cara manual. Untuk lebih jelasnya akan dibahas lebih lanjut 

pada bab Desain Sistem, bagian Fitur-Fitur Sistem. 

f. Adanya keterbatasan waktu dan tenaga, maka pengimplementasian forum 

akan menggunakan aplikasi yang bernama phpBB. 
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4. Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui pendapat masyarakat 

pecinta buku tentang adanya komunitas online (forum) buku, serta untuk 

merancang dan membuat website Hi Books dengan menggunakan PHP dan 

MySQL. Dengan adanya website ini diharapkan dapat membuat para pecinta buku 

di Indonesia dapat berkumpul, saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain 

dalam dunia maya melalui forum yang ada di website ini. Diharapkan pula dengan 

adanya forum Hi Books, para pengguna dapat memberikan kritik dan saran yang 

baik dan berguna untuk pengembangan website Hi Books untuk kedepannya. 

 

5. Metodologi Penyusunan Tugas Akhir 

Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah: 

a. Survey 

Metode survey ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada beberapa 

responden pengguna situs jejaring sosial Facebook. Metode ini bertujuan 

untuk mengetahui pendapat masyarakat pecinta buku tentang adanya 

komunitas online (forum) buku. 

b. Eksperimen 

Metode ini digunakan pada saat proses perancangan dan pembuatan website 

Hi Books dengan menggunakan PHP dan MySQL. Metode ini menggunakan 

metode SDLC (Software Development Life Cycle). Metode SDLC tersebut 

meliputi: 
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1. Planning Stage 

Tahap awal untuk pembuatan tugas akhir ini dimulai dengan menentukan 

perencanaan dan jadwal pembuatan tugas akhir yang akan dilakukan 

dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan. 

2. Requirements Definition Stage 

Tahap selanjutnya adalah dengan mengumpulkan segala informasi dan 

data yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan website. 

Informasi dan data didapatkan dengan melakukan survey kepada orang-

orang yang suka membaca dan membeli buku, serta selalu menggunakan 

internet setiap harinya.  

3. Design Stage 

Dalam tahapan ini akan dibuat beberapa dokumen desain website seperti 

SRS (Software Requirement Specification), SAD (Software Architecture 

Design), dan ER-Diagram. 

4. Development Stage 

Berdasarkan dokumen yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya, maka 

pada tahap ini mulai melakukan pembuatan website dengan 

menggunakan PHP, PHPBB, dan MySQL sebagai database. 

5. Integration & Test Stage 

Tahap ini digunakan untuk melakukan pengecekan kelengkapan terhadap 

website sehingga tidak ditemui adanya error atau bug ketika website 

dicoba dijalankan. 
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6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan tugas akhir ini akan terdiri dari lima bab, yaitu: 

a. BAB I Pendahuluan 

Bab Pendahuluan berisi garis besar penyusunan tugas akhir yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan 

tugas akhir, metodologi penyusunan tugas akhir, dan sistematika penulisan 

tugas akhir. 

b. BAB II Landasan Teori 

Landasan teori akan berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

pembuatan tugas akhir ini. 

c. BAB III Metodologi Penelitian 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penelitian pendahuluan yang sudah 

dilakukan sebelum memulai merancang website Hi Books. 

d. BAB IV Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem dari website Hi Books 

sesuai dengan informasi dan data yang sudah dikumpulkan. 

e. BAB V Implementasi dan Testing  

Bab ini menjelaskan bagaimana proses yang sudah dilaksanakan pada 

pembuatan website pada tahap Implementation & Testing. 

f. BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang sudah 

dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. 

 

12 
 




