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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan di bidang teknologi pun

melaju dengan pesat terutama teknologi website. Pada awal kemunculannya,

website yang disajikan melalui layanan internet masih berupa tulisan dan gambar

yang bersifat statis. Perkembangan teknologi website saat ini mengarah pada

perubahan yang lebih dinamis, di mana sebuah website disajikan dengan sebuah

mekanisme baru. Mekanisme tersebut memungkinkan bagi pengunjung website

dapat langsung berinteraksi dengan website itu sendiri. Sebagai contoh saat ini

telah ada sebuah website yang dapat di akses masyarakat yang memiliki tujuan

berbelanja. Hanya dengan mengakses website khusus penjualan online tersebut

dan memilih-milih barang yang disukai. Setelah itu calon pembeli diwajibkan

mengisikan berbagai informasi pribadi yang dibutuhkan oleh sistem. Interaksi ini

dimungkinkan dengan ditambahkannya kode-kode pada website tersebut agar

dapat melakukan interaksi dengan baik.

Untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak yang baik, dibutuhkan acuan

dalam pengembangannya, acuan tersebut berupa metode untuk pengembangan

perangkat itu sendiri. Dalam mengembangkan sistem  ini digunakan Unified
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Model Language Based Web Engineering sebagai sebuah metode acuan dalam

pengembangan sistem. Hal ini dilakukan karena UML based web engineering

memiliki kelebihan tersendiri dalam melakukan visualisasi tiap proses

pembangunan website yang dilakukan serta pemodelan ini dikhususkan untuk

mengembangkan website.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, topik yang dibahas pada penelitian ini adalah

pengembangan website penjualan online dengan menerapkan UML based web

engineering sebagai pemodelan sistem.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

1. Perangkat yang dikembangkan adalah website E-commerce yang

merupakan sistem penjualan online.

2. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah spiral.

3. Pemodelan sistem yang diterapkan Unified Model Language Based Web

Engineering.

4. Jquery User Interface digunakan sebagai animasi pada halaman website



3

5. Pembuatan website penjualan online ini dilakukan menggunakan bahasa

pemrograman Hypertext Preprocessor.

6. Software yang digunakan adalah Web server Apache (dalam penelitian ini

digunakan Software XAMPP), Macromedia Dreamweaver, Notepad++,

phpMyadmin dan aplikasi browser (Mozilla Firefox), serta UWEet.

1.3 Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Menerapkan metode spiral dalam mengembangkan website penjualan

online.

2. Menerapkan pemodelan UML based web engineering pada sebuah sistem

website penjualan online.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diperolah dari dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman pembaca mengenai metode pengembangan

sistem spiral

2. Meningkatkan pemahaman pembaca tentang pemodelan UML based web

engineering.


