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ABSTRAKSI 

 

 Beberapa  kegunaan dari web site adalah sebagai media untuk penjualan 
dan tempat mencari informasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya web site 
penjualan, web site berita dan forum-forum sebagai tempat bertukar informasi. 
Dengan adanya web site memudahkan orang untuk memperoleh informasi dan 
melakukan jual beli barang kapanpun dan bersifat realtime. 

 Karena adanya kelebihan tersebut, para pengusaha sarang burung Walet 
sangat mutlak membutuhkan sebuah web site yang dapat memberikan informasi 
dan menjual kebutuhan yang dibutuhkan pengusaha untuk mengembangkan 
usahanya. Hal ini disebabkan karena investasi/usaha sarang burung Walet 
mempunyai keuntungan sangat besar, namun usaha ini bersifat tidak umum atau 
jarang sekali ditemukan karena minimnya informasi mengenai usaha ini dan 
kebanyakkan usaha ini dilakukan sembunyi-sembunyi.  

 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dibuatlah Tugas Akhir ini yaitu 
pembuatan situs budidaya sarang burung Walet. Dimana situs ini membagi 3 user 
yaitu user biasa, user member dan admin. User biasa hanya dapat mengunjungi 
situs ini sedangkan user member dapat melakukan pembelian produk dan dapat 
mengakses fitur-fitur yang telah disediakan seperti coment area dan 
forum(pembuatan forum menggunakan PHP BB) untuk bertukar informasi. 
Admin yang mengontrol semua database situs. 

 Untuk proses pembelian dalam web site ini semua proses dilakukan di 
dalam situs. Dari proses pesan barang sampai konfirmasi transfer uang pembelian 
kecuali pembayaran tetap dilakukan melalui transfer antar bank secara manual 
atau lewat atm. Setiap member melakukan pembelian akan dicatat ke history 
pembelian, setiap member dapat melihat history pembelian yang mereka lakukan 
di dalam situs ini.  

Dengan adanya web site ini sangat membantu pengusaha lama atau yang 
baru akan memulai usaha sarang burung Walet ini dalam memperoleh informasi 
yang benar dan bermanfaat. Web site ini juga menjual produk-produk berkualitas 
yang berguna untuk mengembangkan usaha ini dengan sistem penjualan yang 
lebih sederhana dan mudah. 

Web site ini bisa dikembangkan dengan diadakannya member prabayar, 
fasilitas searching dan fitur-fitur lainnya. Dengan menambahkan fitur-fitur 
tersebut web site ini akan menjadi lebih sempurna dan lebih menarik. 


