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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan teknologi dijaman sekarang ini sangatlah canggih dan pesat. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi dimasa ini dengan yang   

sederhana maupun yang menghebohkan dunia. Perkembangan teknologi 

berkembang secara drastis dan terus berevolusi hingga sekarang yang semakin 

canggih dan mendunia. 

 Dari perkembangan teknologi tersebut maka dilahirkan regulasi di Indonesia 

yang mengatur transaksi perdagangan elektronik atau yang biasa dikenal dengan 

e-commerce (Electronic Commerce), dan pada bulan November 2019 pemerintah 

menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 (PP 80/2019) tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pembentukan Peraturan 

Pemerintah ini memang sudah dimandatkan sejak terbitnya Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU 7/2014), tepatnya diatur dalam 

Pasal 66.Ruang lingkup pengaturan dalam PP 80/2019 dapat dikatakan cukup 

luas, karena tidak hanya terfokus pada kegiatan transaksi e-commerce, tetapi 

sampai pada ranah perlindungan data pribadi. Sebagai catatan, pada saat terbitnya 

PP 80/2019 belum ada Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Data Pribadi 

namun masih dalam tahap pembahasan draft UU oleh pemerintah (Wasono, 

2020). 

 Dalam melakukan transaksi jual beli teknologi pada saat sekarang ini sudah 

semakin pesat dimana dalam kegiatan jual beli tidak hanya dapat dilakukan 

dengan bertemu langsung. Teknologi digital membuat semua proses berjualan dan 

belanja jadi lebih mudah. Salah satu aktivitas buy and sell, yang banyak diminati 

saat ini adalah melalui e-commerce. Sedangkan dalam transaksi pada masa dulu 

masih menggunakan sistem konvensional sehingga banyak memakan waktu dan 

kurag evisien (Andi, 2019). 

 Mia Fashion adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang penjualan baju 

yang  berada di Belopa Kabupaten Luwu. Berbagai macam jenis baju dapat di 

hasilkan oleh usaha ini. Usaha ini menawarkan cukup banyak macam baju dalam 

penjualannya. Pada masa sekarang ini perangkat keras, sistem operasi, aplikasi, 
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hingga bahasa pemrograman semakin beraneka ragam jenisnya. Keadaan 

tersebut dapat menimbulkan masalah dalam proses pertukaran data antar 

perangkat yang menggunakan aplikasi dan platform yang berbeda. Permasalahan 

tersebut dapat diatasi dengan menggunakan web karena dengan menggunakan 

website memungkinkan perangkat-perangkat sistem operasi dan aplikasi e- 

commerce merupakan suatu metode yang memanfaatkan media internet ( 

Interconnected Network) untuk berjalannya aplikasi transaksi secara online. Agar 

fleksibilitas sistem e-commerce lebih meningkat dan tidak terhalangi oleh 

persoalan interoperabilitas antar perangkat. Salah satu caranya adalah dengan 

pemanfaatan teknologi website. Website memungkinkan perangkat yang berbeda 

platform dapat saling berkomunikasi. Menciptakan keunggulan dibandingkan 

dengan para pesaingnya maka pelaku usaha membutuhkan e-commerce yang baik 

untuk memenangi persaingan yang ada.  

Tujuan e-commerce pada umumnya memudahkan konsumen untuk membeli 

produk secara online. Sehingga pelanggan menjadi nyaman dalam berbelanja 

pada usaha Mia Fashion dengan memberikan hasil yang baik, harga yang lebih 

murah, informasi produk yang lebih cepat, dan  pelayanan yang lebih baik 

dibandingkan dengan para pesaingnya. Sehingga dapat  menambah omzet dan 

meningkatkan profit. 

Halaman ini menjadi landasan peneliti untuk memberikan solusi dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Maka penulis berinisiatif 

melakukan penelitian dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Baju 

pada Mia Fashion Berbasis Website”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan urain latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun Aplikasi Penjualan 

Baju pada Mia Fashion Berbasis Website? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun 

aplikasi penjualan baju pada Mia Fashion berbasis Website pada usaha Mia 

Fashion sehingga menghasilkan Penjualan online yang sederhana, ringan, namun 
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cukup handal dalam memenuhi kebutuhan penjual, dan pelanggan dengan 

menggunakan aplikasi dan interface yang berbeda. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Penulis 

 Peneltian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman 

yang luas bagi penulis sesuai dengan tugas akhir merancang dan membangun e- 

commerce pada usaha Mia Fashion berbasis Website. 

2. Manfaat Terhadap Akademik 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat atau sebagai 

bahan referensi penelitian selanjutnya untuk mahasiswa Universitas 

Cokroaminoto Palopo khususnya Fakultas Teknik Komputer dan kampus yang 

ada di seluruh Indonesia penelitian selanjutnya. 

3. Manfaat Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi dan pemicu 

bagi Mia  Fashion dalam transaksi jual beli. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Kajian Teori 

Kajian teori adalah penegasan landasan teori yang dipilih penulis dalam 

penelitian ini. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan lebih 

lengkap pada sub-sub pokok bahasan berikut: 

1. Rancang Bangun 

Menurut Susanti (2018) rancang bangun merupakan kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian 

menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. 

Menurut Sutabri (dalam Sari, 2017) rancang adalah kegiatan yang memiliki tujuan 

untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik.  

Menurut Pressman (dalam Peck & Simon, 2016)  perancangan merupakan 

salah satu hal yang penting dalam membuat program. Adapun tujuan dari 

perancangan ialah untuk memberi gambaran yang jelas lengkap kepada 

pemrogram dan ahli teknik yang terlibat. Perancangan harus berguna dan mudah 

dipahami sehingga mudah digunakan. Perancangan atau rancang merupakan 

serangkaian prosedur untuk menterjemahkan hasil analisa dan sebuah sistem ke 

dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana 

komponen-komponen sistem di implementasikan.  

Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan 

menerjemahkan hasil analisa kedalam bentuk paket perangkat lunak kemudian 

menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. 

2. Aplikasi 

Menurut Supardi (dalam Nurhayati, Ana Naela, 2018) aplikasi  adalah  salah  

satu  unit  perangkat  lunak  yang  dibuat  untuk  melayani kebutuhan  akan  

beberapa  aktivitas. Menurut Bunyamin (dalam Nurhayati, Ana Naela, 2018) 

aplikasi  adalah  program  yang berisikan  perintah-perintah untuk  melakukan  

pengolahan data  dengan  membuat sistem. Menurut Setiawan (2016:35) aplikasi 

adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan 
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(statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses 

input menjadi output. Menurut Jogiyanto (dalam Budiman, 2017) aplikasi adalah 

penggunaan dalam suatu komputer, instruksi instruction atau pernyataan statement 

yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input menjadi 

output.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aplikasi adalah 

perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah  

dokumen, mengatur windows, permainan (game) dan sebagainya. Aplikasi- 

aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antarmuka pengguna yang memiliki 

kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan 

setiap aplikasi. 

3. E-commerce 

Menurut Handayani (2018) e-commerce adalah suatu perangkat teknologi  

yang dinamis, meliputi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan 

perusahaan, konsumen dan suatu komunitas melalui transaksi elektronik, yang 

menyelenggarakan pertukaran elektronik barang. Menurut Ummah (2018) e-

commerce merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini 

yang berhubungan dengan internet, dimana tidak seorangpun yang mengetahui 

jelas pengertian dari e-commerce tersebut. Menurut Sutejo (2016) e-commerce 

merupakan salah satu keunggulan dari internet, hingga akhirnya di era sekarang 

ini (yang disebut dengan era digital) e-commerce memiliki banyak sebutan yaitu 

internet e-commerce, e-commerce atau immerce yang berarti membeli atau 

menjual secara elektronik, dan kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa e-commerce adalah 

penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem 

elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. 

4. Jual Beli Online 

Menurut  Fitria (dalam Estijayandono, 2019) jual beli adalah suatu kegiatan 

tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Menurut 

Muchlisa (2016)  bisnis online, ada istilah e-commerce. Tetapi yang pasti, setiap 

kali orang berbicara tentang e-commerce, mereka memahaminya sebagai bisnis 



6 
 

 

 

yang berhubungan dengan internet.  

Menurut Aryanto (2016:9) jual beli adalah transaksi antara satu orang 

dengan orang yang lain yang berupa tukar menukar suatu barang dengan barang 

yang lain berdasarkan tata cara atau akad tertentu pada kenyataannya dalam 

kehidupan sehari-hari, pengertian dari jual beli adalah penukaran uang dan 

barang. Transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka(tidak ada 

unsur bacaan).   

Dari karakteristik di atas, dapat dilihat bahwa yang membedakan bisnis 

online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi dan media utama dalam proses 

tersebut. Transaksi merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, 

bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan 

menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda 

yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara 

konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu 

tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna.  

5. Website 

Menurut Anjarkusuma (2016) website atau situs dapat diartikan sebagai 

kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data  gambar  diam 

atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik 

yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan 

yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan 

halaman (hyperlink). Menurut Rudyanto (dalam Sari dkk, 2017) website adalah 

salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen multimedia (teks, gambar, 

suara, animasi, video) didalamnya yang menggunakan protokol HTTP (hyper text 

transfer protocol) dan untuk mengaksesnymengunakan perangkat lunak yang 

disebut browser. Beberapa jenis browser yang populer saat ini diantaranya: 

Internet Exspoler yang diperoduksi oleh Microsoft, Mozila Firefox, Opera dan 

Safari  yang diperoduksi oleh Aplle. Browser (perambah) adalah aplikasi yang 

mampu menjalankan dokumen-dokumen web dengan cara diterjemahkan. 

Prosesnya dilakukan oleh komponen yang terdapat didalam aplikasi browser yang 

biasa disebut web engine. Semua dokumen web ditampilkan dengan cara 

diterjemahkan. Menurut Abdulloh Rohi (dalam Josi 2017) website atau disingkat 
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web, dapat diartikan sekumpulan halaman yang terdiri dari beberapa laman yang 

berisi informasi dalam  bentuk  data  digital  baik  berupa  text, gambar,  video,  

audio,  dan  animasi  lainnya yang disediakan melalui jalur koneksi internet. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa website adalah sebuah 

halaman yang berisikan informasi berupa teks, audio dan video yang saling 

terhubung anatara satu dengan yang lainnya. 

6. UML (Unified Modeling Language) 

Menurut Valfells (2017) UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem 

atau perangkat lunak yang berparadigma (berorientasi objek). Menurut 

Fridayanthie (2016:131) UML (Unified Modeling Language) adalah salah satu 

standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk medefinisikan 

requirement, membuat analisis dan desain, serta menggambarkan arstitektur 

dalam pemograman berorientasi objek. Menurut Sutejo (2016)  UML dalah 

bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma 

berorientasi objek. Abstraksi konsep dasar UML terdiri dari classification, 

dynamic behavior, dan model management dapat kita pahami main concepts 

sebagai term muncul pada saat membuat diagram dan view adalah kategori dari 

diagram tersebut.UML mendefinisikan diagram-diagram sebagai Use case 

diagram, Class diagram, Statechart diagram, Activity diagram, Sequence 

diagram, Collaboration diagram, Component diagram, dan Deployment 

diagram. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa unifed modeling 

languange merupakan metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan 

sistem beriorientasi objek, yang sudah menjadi standar pada visualisasi, 

perancangan dan juga pendokum entasian sistem software. 

a. Diagram Use Case  

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behaviour) 

sistem informasi dibuat. Use case diagram dapat mendeskripsikan sebuah interaksi 

antara satu atau lebih actor dengan sistem dibuat. sebuah Use Simbol use case 

diagram dapat di lihat pada tabel berikut: 
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No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actor Menspesifikasikan himpunan peran yang 

pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan 

use case. 

2 
 

Dependency 

 

Hubungan dimana perubahan yang terjadi 

pada suatu elemen mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang bergantung 

padanya elemen yang tidak mandiri 

(independent). 

3 
 

Generalization 

 
Hubungan dimana objek anak descendent 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek induk (ancestor). 

4 
 

Include 

 
Menspesifikasikan bahwa use case sumber 

secara eksplisit.  

5 

 

Extend 

 
Menspesifikasikan bahwa use case target 

memperluas perilaku dari use case sumber 

pada suatu titik yang diberikan. 

6  Association 

 

Menghubungkan antara objek satu dengan 

objek lainnya. 

 

7 

 

Sistem 

 
Menspesifikasikan paket yang menampilkan 

sistem secara terbatas. 

8 

 

 

Use Case 

 

Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang 

ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu 

hasil yang terukur bagi suatu aktor. 

9 

 

Note 

 

Elemen fisik yang eksis saat aplikasi 

dijalankan dan mencerminkan suatu sumber 

daya komputasi. 

Sumber: Nugroho, A. (2010:16) 

b. Diagram Activity 

Aktivity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktifitas dari 

sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak 

simbol-simbol yang digunakan dalam activity diagram. 

Berikut adalah tabel simbol dan keterangan diagram activity:  

Tabel 2. Activity Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 

 

Actifity 

 

Memperlihatkan bagaimana masing-masing 

kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama 

lain. 

2 

 

Action 

 

State dari sistem yang mencerminkan eksekusi 

dari suatu aksi. 

3 
 

Intital Node Bagaimana objek dibentuk atau diawali. 

Tabel 1. Use case Diagram 
Diagram 
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No Gambar Nama Keterangan 

4 
 

Actifity Final 

Node 

Bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. 

 

5 

 

Fork Node Satu aliran yang pada tahap tertentu berubah 

menjadi bebarapa aliran. 

Sumber: Nugroho, A. (2010:52) 
 
c. Class Diagram 

Class diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu 

sistem. Class diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur class dari suatu 

sistem. Hal ini disebabkan karena class adalah deskripsi kelompok objek-objek 

dengan property, perilaku (operasi) dan relasi yang sama. Disamping itu class 

diagram dapat memberikan pandangan global atas sebuah sistem. Adapun simbol 

class diagram dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Class Diagram 

No Gambar Nama Keterangan 

1 
 

Generalization 
Hubungan dimana objek anak (descendent) 

berbagi perilaku dan struktur data dari objek 

yang ada di atasnya objek  induk (ancestor). 

2 

 

Narcy 

Association 
Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih 

dari 2 (dua) objek. 

3 Class1

 

Class 

 
Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut 

serta operasi yang sama. 

4 

 

Collaboration 

 
Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan 

sistem yang menghasilkan suatu hasil yang 

terukur bagi semua aktor. 

5 

 

Realization Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu 

objek. 

6 
 

Dependency 

 
Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada 

suatu elemen mandiri (independent) akan 

mempengaruhi elemen yang tergantung padanya 

elemen yang tidak mandiri. 

7  Association 

 

Menghubungkan antara objek satu dengan objek 

lainnya. 

Sumber: Hendini (2016:108-109) 

d. Sequence Diagram  

Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan 
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mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima 

antar objek. Diagram tersebut menekankan pada peristiwa yang melintas batas 

sistem dari actor ke sistem. Simbol Sequence diagramdapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4. Sequence Diagram 

N

O 
Gambar Nama Keterangan 

1 

 

LifeLine 

 

Objek entity, antarmuka yang saling 

berinteraksi. 

2 
 

Message Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi tentang 

aktivitas yang terjadi. 

3 

 
 

Message 

 

Spesifikasi dari komunikasi antar objek 

yang memuat informasi-informasi tentang 

aktivitas yang terjadi. 

Sumber: Hendini (2016:108-109) 

2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan merupakan penelitian yang telah ada atau yang dibuat 

sebelumnya dan mempunyai kemiripan dengan penelitian di lakukan, dan menjadi 

referensi dalam membuat skripsi yang dilakukan, sehingga dijadikan sumber 

referensi dan diantaranya : 

1. Penelitian Harianti dan Irianto  (2017) dengan Judul “Rancang Bangun 

Sistem Informasi E – Commerce untuk Usaha Fashion Studi Kasus Omah 

Mode Kudus”. Permasalahan yang terdapat pada peneletian ini adalah 

penjualan secara offline atau masih Konvensional, sehingga untuk 

meningkatkan dan memperluas penjualan Sri Harianti dan Tri Irianto 

Membangun Sebuah Website E – Commerce pada Omah Mode Kudus. 

2. Penelitian Fergiawan dkk, (2017) dengan Judul “Aplikasi E – Commerce 

Berbasis Web Mobile pada Industri Konveksi Seragam Drumband di Pekon 

Klaten Gadingrejo Kabupaten Pringsewu”. Permasalahan yang terdapat 

pada peneletian ini adalah Penjualan yang terbatas karena belum memiliki 

Website E – Commerce sebagai media pemasaran Produknya sehingga 

menyebabkan wilayah pemasaran produk tebatas dilingkungan Konveksi 
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Mia Fashion merupakan salah satu toko yang berada di belopa kabupaten luwu 
yang selalu berusaha untuk meningkatkan penjualan baju sehingga proses 

penjualan terus meningkat dari hari kehari. 

Permasalahan yang timbul pada Mia Fashion belum ada sistem informasi toko 
yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh pelanggan, proses penjualan 

masih menggunakan penjualan manual, dimana pengunjung harus ke toko untuk 

melakukan transaksi. 

Mia Fashion ini m emerlukan sebuah website yang dapat digunakan untuk 

memaksimalkan proses penjualan baju. Oleh karena itu sistem informasi yang 

kurang akurat, maka diperlukan suatu sistem informasi yang dapat menangani 

permasalahan tersebut, salah satunya yaitu website dibangun dengan 

menggunakan pemrograman website menggunakan PHP dan database MySQL . 

Dengan dibuatnya website pada toko Mia Fashion, diharapkan nantinya dapat 

bermanfaat bagi pihak toko dan pelanggan serta dapat mempermudah proses 

transaksi penjualan baju dimana saja dan kapan saja serta dapat meminimalisir 

kesalahan-kesalahan yang ada pada sistem sebelumnya sehingga Mia fashion 

menjadi lebih baik lagi. 

Berada. Maka dari itu Fergiawan Listianto, Fauzi, Rita Irviani, dan Kasmi 

Membangun Sebuah Website E – Commerce pada Usaha Konveksi Seragam 

Drumband. 

2.3   Kerangka Pikir 

Penelitian relevan merupakan penelitian yang telah ada atau yang telah 

dibuat sebelumnya dan mempunyai kemiripan dengan penelitian dilakukan, 

penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 
 

 
 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir


