
1 
 

BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era teknologi informasi meningkat ini, masyarakat di tuntut untuk mengikuti 

perkembengannya baik dalam politik, budaya maupun di bidang Pendidikan. Di dalam 

dunia Pendidikan itu sendiri tidak dapat di pasahkan dari yang Namanya teknologi dan 

informasi sebagai sumber media pembelajaran maupun informasi itu sendiri, maka dari 

itu banyak orang juga melakukan promosi melalui media teknologi ini salah satunya 

ialah dalam penjualan di bidang Pendidikan yaitu buku. 

Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada 

salah satu ujungnya dan berisi tulisan, gambar, atau tempelan.Setiap sisi dari sebuah 

lembaran kertas pada buku disebut sebuah halaman. Buku juga memiliki pengertian 

lain dimana buku adalah sebuah objek fisik, sebuah kumpulan yang bertindak sebagai 

sistem pencari informasi, Buku haruslah di baca dan pahami pembaca agar bisa 

menerima informasi yang di berikan atau hanya sebagai sumber sarana hiburan. 

(Kurniadi, 2019). 

Buku memainkan peran penting dalam pengajaran Bahasa di kelas pada semua 

jenjang Pendidikan, baik negeri maupun swasta, sekolah menengah ataupun perguruan 

negeri, di seluruh dunia. Beberapa guru yang beruntung bebas untuk memilih buku teks 

yang akan mereka gunakan dan hal ini juga mengacu kepada kaum pelajar untuk 

memilik buku ajar yang lebih luas terlepas dari buku yang diberikan guru atau sekolah 

untuk memperluas daya pandang ilmu pengetahuan. (Lammie, 2019). 

Buku teks memiliki beberap jenis, menurut ada empat dasar buku yang di gunakan 

dalam pengklasifikasian buku teks. berdasarkan mata pelajaran atau bidang studi 

(terdapat di SD, SMP, dan SMA), berdasarkan mata kuliah bidang yang bersangkutan 
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(terdapat di perguruan tinggi),berdasarkan penulisan buku teks (memungkinkan di 

setiap jenjang Pendidikan), dan berdasarkan jumlah penulis buku teks (Tarigan ,2018) 

Saat ini perkembangan semakin pesat dan mobilitas penduduk semakin meningkat 

di zaman globalisasi yang mana penduduk membutuhkan segela informasi dengan 

praktis maupun mendapatkan barang yang diperlukan secara praktis. Namun beberapa 

masih sering saya temui banyaknya pelajar di bengkalis kesulitan dalam mendapatkan 

buku sesuai dengan kebutuhan karena kurangnya informasi yang dimiliki ataupun 

pelajar itu harus berkeliling toko untuk mencari buku yang di inginkan, sehingga 

banyak membuang waktu yang ada dan melelahkan pelajar dari baik segi energi 

ataupun segi ekonomi karena harus berkeliling berkendara dimana kendaraan 

membutuhkan bahan bakar dengan hasil yang belum tentu pasti mendapatkan buku 

yang di butuhkan.  

Beralih dari kerugian yang dialami calon costummer, bagi calon pedagang juga 

akan mengalami kerugian karena tidak bisa mempromosikan bukunya dengan lebih 

baik karena keterbatasan biaya sehingga penjualan buku akan kurang dari target yang 

di tentukan. Maka itu dibutuhkan solusi agar bisa mempromosikan serta menjual buku 

di daerah pulau bengkalis ini. 

Penelitian yang dilakukan, membuat Rancang Bangun Website Toko Online 

Menggunakan Metode Waterfall. Dengan tujuan pembuatan website ini adalah mampu 

membuat website menggunakan metode waterfall yang dapat diakses secara online 

dimana metode ini digunakan peneliti untuk mengembangkan sistem perangkat lunak 

dengan memiliki alur hidup perangkat lunak secara terurut yang dimulai dari analisa, 

design, pengodean serta pengujian sehingga dapat memudahkan pelaku usaha atau toko 

untuk promosikan produknya dan mempermudah konsumen untuk mendapatkan 

informasi tentang produk-produk yang dimiliki penjual atau toko.(Susilo dkk ,2018) 

membangun sebuah aplikasi toko buku online berbasis mobile E-comerce, peneliti 

membuat aplikasi dengan memiliki fitur tawar menawar antara penjual dan pembeli 

sehingga terjadinya interaksi kedua belah pihak. Namun aplikasi ini memiliki 
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kekurangan yaitu aplikasi hanya terbatas pada sebuah toko saja jadi user tidak bisa ikut 

berpartisipasi dalam aplikasi. (Santoso ,2018) 

Dari berdasarkan permasalahan yang terjadi maka diusulkan “Aplikasi Jual Beli 

Buku Online Berbasis Website”. Dalam pembangunan aplikasi ini akan membantu 

permasalahan yang terjadi dimana calon penjual dimaksud disini yaitu Toko Buku bisa 

menjadikan aplikasi website ini sebagai sarana agar memperluas wilayah penjualannya 

sekaligus mempromosikan produknya, dan pelajar bisa mempromosikan buku second 

yang dimiliki sesuai dengan kebijakan dari toko buku, lalu bagi kaum pelajar mampu 

memiliki ataupun mendapatkan buku yang di perlukan baik yang baru ataupun second 

di daerah sekitar bengkalis. Dan dari hal ini mampu di simpulkan akan ada perputaran 

perdagangan yang terjadi saling menguntungkan antara satu dengan yang lain baik itu, 

Toko Buku, Pelajar, ataupun Costummer lainnya. 

 

1.2 Perumusan  Masalah 

1. Bagaimana membuat aplikasi sehingga promosi barang lebih luas dan 

pendapatan toko buku meningkat. 

2. Bagaimana membantu pelajar mempromosikan buku yang sudah second 

miliknya 

 

1.2. Batasan Masalah 

1. Aplikasi hanya melayani jual beli Buku di pulau  Bengkalis 

2. Aplikasi hanya menyediakan fitur jual beli hanya kepada User yang telah 

terdaftar 

3. Sistem pembayaran bisa dilakukan melalui atm ataupun cod di toko 

 

1.3. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat website yang menyediakan informasi buku 

sehingga dapat membantu orang baik pelajar SMA atau tingkatan lainnya menemukan 
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buku yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan bisa juga sebagai wadah tempat 

mempertemukan penjual dan pembeli buku. 

 

1.4.Manfaat 

1. Memberikan kemudahan bagi calon user untuk memperoleh informasi ataupun 

pembelian buku. 

2. Membantu pelajar untuk mempromosikan buku yang sudah tak terpakai. 

3. Sebagai media  mempromosikan product bagi penjual buku. 

 

1.5. Metode Pelaksanaan 

Metode yang dilakukan dalam pengerjaan ini adalah setudi pustaka dengan 

melakukan pencarian informasi di internet tentang artikel yang berhubungkan dengan 

judul dan melakukan penelitian langsung kelapangan lalu mewawancarai pemilik toko 

dan beberapa pelanggan yang ada baik itu pelajar ataupun orangtua yang tentunya 

sangat di khususkan ialah kaum pelajar. Dalam pembuatan databasenya aplikasi ini 

menggunakan MySQL sebagai penyimpanan file aplikasi lalu akan di upload ke 

hostingan yang telah di sediakan sebelumnya sehingga data yang dibuat langsung 

tersimpan agar terhubung dengan website yang di buat maka kita menggunakan PHP, 

dalam perancangan design interface aplikasi ini penulis menggunakan mockup. Untuk 

pengujiannya penulis akan meminta para pelajar ataupun mahasiswa melakukan 

percobaan dengan mencari informasi ataupun meng-opload buku yang di jual. 

 


