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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Toko Toko Cahaya Gold merupakan sebuah toko retail emas yang berdiri 

sejak tahun 2011. Selama ini masih menggunakan sistem promosi manual melalui 

sosial media seperti facebook dan instagram. Oleh karena itu, toko ini dirasa perlu 

dibuatkan sebuah website catalog online agar mempermudah dalam proses promosi 

produk serta mempermudah konsumen dalam mendapatkan informasi produk yang 

ada di toko Cahaya Gold. 

Catalog online merupakan sebuah website yang digunakan oleh perusahaan 

untuk mempromosikan perusahaan serta produk-produk mereka secara online. 

Seperti yang kita ketahui, internet saat ini berkembang sangat pesat sehingga 

masyarakat rata-rata menggunakan internet sebagai sarana pencarian suatu 

informasi. Oleh karena itu, catalog online menjadi salah satu alternatif terbaik 

dalam mencari konsumen. Dengan adanya catalog online ini perusahaan bisa lebih 

dikenal dan diketahui oleh masyarakat. 

Catalog online ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan dari toko 

Cahaya Gold karena dengan adanya website ini akan mempermudah toko dalam 

mempromosi produknya secara lebih detail. Dalam website ini juga konsumen 

dapat mengirim kritik dan saran atau pemesanan secara lansung melalui contact us 

dan langsung di sampaikan kepada admin yang sedang online saat itu. Pemesanan 

lansung yang dimaksud disini yaitu bukan membeli lansung produk yang ada tetapi 

dengan cara booking produk. 
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Banyaknya konsumen yang dari luar kota Batam juga menjadi sebuah 

masalah bagi toko Cahaya Gold, dimana konsumen yang dari luar kota Batam itu 

sendiri tidak bisa melihat langsung produk-produk yang ada di Cahaya Gold jadi 

toko Cahaya Gold ini berharap agar dengan adanya website catalog online ini dapat 

mempromosikan produk-produknya kepada konsumen diluar kota Batam.  

Berdasarkan masalah yang dialami toko Cahaya Gold diatas dan keperluan 

perusahaan maka penulis ingin mengambil topik kerja praktek dengan judul 

"PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI CATALOG ONLINE BERBASIS 

WEBSITE DI CAHAYA GOLD BATAM". 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah diperlukan oleh peneliti untuk menentukan masalah-masalah 

yang harus dihadapi yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang website catalog online yang dapat menarik 

minat klien/konsumen dan meningkatkan citra pada toko Cahaya Gold. 

2. Bagaimana cara agar klien/konsumen bisa mengetahui kisaran harga 

dari produk yang diinginkan. 

3. Bagaimana cara agar klien/konsumen bisa mengetahui produk apa 

aja yang ada di toko Cahaya Gold. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut : 

1. Informasi yang ditampilkan hanya berat dari produk tersebut dan satuan 

berat yang digunakan adalah Gram. 
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2. Catalog Online  yang dirancang tidak menyediakan penjualan secara 

online. 

3. Dalam penelitian tidak membahas mengenai masalah keamanan 

website. 

4. User dari program aplikasi yang dibuat hanya satu orang yaitu Admin. 

5. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemograman HTML, 

MySQL, PHP dan JAVASCRIPT. 

1.4 Tujuan Proyek 

Tujuan penyusunan Kerja Praktek yang berjudul Perancangan dan 

Implementasi Website Catalog Online di Cahaya Gold Batam sebagai 

berikut : 

1. Sebagai media promosi produk Cahaya Gold. 

2. Agar konsumen yang berada diluar daerah Batam juga bisa mengetahui 

produk yang ada di Cahaya Gold. 

1.5 Luaran Proyek 

 Hasil akhir dari proyek ini adalah menghasilkan sebuah website catalog 

online yang digunakan oleh toko Cahaya Gold sebagai media promosi 

produk-produkny. 

1.6 Manfaat Proyek 

 Manfaat dari kerja praktek ini diantaranya: 

1. Bagi Cahaya Gold 
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Agar toko Cahaya Gold memiliki sebuah catalog online berbasis web untuk 

mempromosi produk-produknya secara online sehingga konsumen yang 

berada diluar kota Batam juga bisa mengetahui produk-produk yang berada 

di toko Cahaya Gold ini. 

 

2. Bagi Akademisi 

Sebagai referensi untuk mahasiswa angkatan-angkatan berikutnya dan 

untuk mengetahui seberapa jauh mahasiswa menguasai materi yang telah 

diberikan. 

3. Bagi Penulis 

Sebagai penambahan wawasan bagi penulis dalam perancangan sebuah 

catalog online berbasis website yang berguna bagi suatu perusahaan. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

 Gambaran umum dalam penyusunan laporan Kerja Praktek ini sesuai 

dengan judul, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pembahasan pertama dalam pendahuluan yaitu layar belakang 

masalah kemudian di lanjutkan dengan rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan proyek, luaran proyek, dan yang terakhir yaitu 

manfaat proyek. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Tinjauan pustaka membahas tentang peneliti apa yang sudah pernah 

dilakukan yang berhubungan dengan perancangan yang kita buat. 



 

 

 Universitas Internasional Batam 

 

Dannis Wongso, Perancangan dan Implementasi Catalog Online Berbasis Website di Cahaya 

Gold Batam, 2018 

UIB Repository©2018 

 

5

Disini penulis mengambil referensi yang berhubungan dengan 

catalog online. 

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Gambaran umum perusahaan yaitu menceritakan tentang identitas 

dari perusahaan itu sendiri. 

 

BAB IV METODOLOGI 

Metodologi penelitian yaitu membahas tentang rancangan pada 

penelitian dan teknik-teknik apa saja yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB V ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN 

Pada bagian ini membahas tentang analisis data pada sistem yang 

dibuat dan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh sistem itu 

sendiri. 

BAB VI IMPLEMENTASI 

Bagian ini adalah bagian yang memaparkan tampilan dan sistem 

yang kita buat. 

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini, berisikan kesimpulan dan saran dari penulis. 

 

 


