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BAB I 

Pendahuluan 

 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Penelitian yang di lakukan Ermatita (2016), berjudul “ANALISIS DAN 

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN” Pada 

perkembangan era teknologi yang semakin pesat, tingkat kebutuhan informasi akan 

bertumbuh kepada pihak-pihak tertentu yang membutuhkan informasi, Penelitian 

yang dilakukan Rahmad & Setiady  (2014), berjudul “PERANCANGAN SISTEM 

INFORMASI INVENTORY SPARE PART ELEKTRONIK BERBASIS 

WEB PHP” menyatakan bahwa informasi merupakan hasil pengolahan data yang 

didapatkan dari berbagai data dan dibentuk menjadi sesuatu yang mudah dipahami 

dan menjadi sebuah pengetahuan kepada orang yang membutuhkan untuk 

menambah fakta-fakta yang ada untuk menunjang tercapainya tujuan. Pemanfaatan 

teknologi mencakup berbagai bidang mulai dari ekonomi, bisnis dan Pendidikan, 

sistem pengolah dan manajemen informasi sangat berpengaruh dalam peningkatan 

kinerja yang efektif dan efisien. 

Saat ini banyak barang-barang diperjual belikan secara online melalui media 

website resmi atau disebut dengan e-commerce, menurut Saefullah & Santoso 

(2014), e-commerce adalah proses penjual-belian dalam bentuk barang & jasa oleh 

orang yang bersangkutan melalui bentuk media elektronik, www (World Wide 

Web), dalam tempat tersebut setiap orang memiliki kesempatan untuk menjual 

barang untuk mendapatkan keuntungan, contohnya: Tokopedia, Lazada dan 

Bhineka, 3(ketiga) website tersebut bisa menjual barang yang sama tetapi memiliki 
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harga yang berbeda, perbedaan harga akan membuat si pembeli merasa binggung 

untuk mencari harga yang terbilang murah karena barang tersebut tidak disediakan 

dalam 1(satu) tempat yang sama. 

Berdasarkan latar belakang diatas, Untuk membantu pengguna menghadapi 

kesulitan memilih harga dalam suatu bentuk barang, Oleh karena itu penulis ingin 

merancang dan membuat penelitian dengan judul “ANALISIS DAN 

IMPLEMENTASI WEB CRAWLER DALAM PERBANDINGAN HARGA 

BARANG DENGAN METODE BREADTH FIRST SEARCH” 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana merancang arsitektur sistem perbandingan harga 

mengunakan metode breadth first search. 

2. Bagaimana mengimplementasikan perbandingan harga barang dalam 

lingkungan web. 

1.3. Batasan Masalah 

1. Hanya melakukan perbandingan harga sesuai dengan data informasi 

yang diberikan dari website yang menyediakan informasi tersebut, tanpa 

melakukan perantara jual beli barang. 

2. Setiap informasi deskripsi dan harga barang yang diterima dari hasil 

pencarian tidak akan diubah informasinya. 

3. Sumber website pencarian barang adalah Tokopedia, Lazada dan 

Bhineka 
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1.4. Tujuan Penelitian 

1. Merancang arsitektur sistem perbandingan harga mengunakan metode 

breadth first search berbasis web. 

2. Mengimplementasikan perbandingan harga barang dalam lingkungan 

web. 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Membantu Pencarian perbandingan harga barang yang diinginkan oleh 

pengguna. 

2. Menjadi informasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil 

perbandingan harga dari berbagai referensi.  

1.6. Sistematika Penulisan 

1. BAB I Pendahuluan 

Pada bagian ini diuraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

2. BAB II Tinjauan Pustaka 

Pada bagian ini diuraikan teori, temuan, hasil penelitian sebelumnya, 

dan informasi lainnya yang relevan yang diperoleh dari berbagai 

referensi untuk dijadikan dasar melakukan pelaksanaan penelitian. 

3. BAB III Metode Penelitian 

Pada bagian ini diuraikan Alur Penelitian bagaimana cara menyusun 

strategi untuk menyelesaikan penelitian, Analisis, Perancangan Sistem 
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Baru, Relasi Antar Tabel, Perancangan Tatap Muka, Perancangan 

Pengujian Sistem. 

4. BAB IV Analisis Dan Pembahasan 

Bab ini berisi tahap pelaksaan implementasi terhadap sistem, dan hasil 

implementasi akan dijabarkan dari pelaksanaan implementasi. 

5. BAB V Kesimpulan Dan Saran 

Kesimpulan, merupakan rangkuman laporan yang menjelaskan secara 

ringkas hal-hal yang berkaitan dengan judul/topik yang dipilih. Saran, 

merupakan saran untuk Klien terkait hal-hal yang ditemukan selama 

melakukan kerja praktek serta catatan yang perlu ditindaklanjuti dan 

dikembangkan. 
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