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BAB 1                                                                                                                           

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menjadi 

pendukung utama untuk memperoleh informasi dengan cara mudah dan 

cepat, terlebih lagi dengan adanya internet atau dunia networking. Internet 

merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan dunia dalam 

satu jaringan. Internet dapat memberikan segala informasi yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. Internet juga dapat digunakan dalam pencarian data atau 

informasi sehingga mempermudah jalannya aliran informasi dan 

komunikasi yang dibutuhkan oleh khalayak umum.  

Internet menyebabkan kegiatan perdagangan mengalami 

perkembangan, yaitu dengan adanya penjualan produk secara online. 

Penjualan ini dapat dilakukan karena dalam dunia internet saat ini telah 

tersedia layanan website yang dapat memberikan layanan berbelanja atau 

berdagang secara online. Fasilitas ini disebut dengan istilah E-Commerce. 

Penggunaan E-Commerce bagi pihak produsen dapat membantu 

meningkatkan kemajuan perusahaan, seperti dalam hal pemasaran, 

pemesanan, sampai proses transaksi penjualan. Perkembangan dunia bisnis 

yang semakin maju dan tingkat persaingan yang bertambah besar, 

membangkitkan kesadaran para pengusaha untuk bekerja lebih keras dalam 

mengelola perusahaannya. Perusahaan yang ingin meningkatkan penjualan  

tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan pemasaran. Pemasaran yang baik 

dan yang tersebar luas merupakan faktor untuk meningkatkan hasil 

penjualan perusahaan. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik 

antara pemasaran dan penjualan.  

Pakaian merupakan bahan sandang yang memiliki nilai konsumtif 

yang cukup tinggi di masyarakat saat ini. Dengan adanya katalog online 

berbasis web tentunya memudahkan para konsumen untuk melakukan 

transaksi jual beli dan juga memudahkan para distributor untuk memasarkan 
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produk berupa pakaian. Bisnis berbasis online shop juga marak dilakukan 

oleh para remaja karena selain praktis juga menguntungkan para pembeli 

dalam pemilihan produk yang akan dibeli. Oleh karena itu penulis meyusun 

sebuah  tugas akhir tentang pembuatan website katalog Shirt Store 

menggunakan Notepad++. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan yang akan diselesaikan pada penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Apa saja yang diperlukan dalam membuat web katalog E-Commerce 

Toko Kemeja Wanita menggunakan Notepad++ ? 

2. Bagaimana tahap pembuatan web katalog E-Commerce Toko Kemeja 

Wanita menggunakan Notepad++ ? 

 

1.3. Tujuan Penulisan  

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai pada penulisan tugas akhir ini 

adalah : 

2. Untuk mengetahui apa saja yang diperlukan dalam membuat web katalog 

E-Commerce Toko Kemeja Wanita menggunakan Notepad++ 

3. Untuk mengetahui bagaimana tahap pembuatan web katalog E-

Commerce Toko Kemeja Wanita menggunakan Notepad++ ? 

 

1.4. Manfaat Penulisan 

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai pada penulisan tugas akhir ini 

adalah : 

1. Bagi penulis  

a. Sebagai sarana latihan dan praktik keilmuan yang sudah didapatkan 

selama perkuliahan 

b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pembuatan 

website 
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2. Bagi Masyarakat  

a. Sebagai bahan wacana baru mengenai pembuatan website dengan 

menggunakan Notepad++ 

b. Sebagai sarana menambah wawasan tentang pembuatan website 
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BAB II                                                                                                         

KAJIAN PUSTAKA                                                                                                             

2.1 Notepad++ 

2.1.1 Pengertian 

Notepad adalah teks sederhana untuk Microsoft Windows dan 

program pengeditan teks dasar yang memungkinkan pengguna komputer 

membuat dokumen. Selain itu, noteped merupakan sebuah penyuntingan 

teks dan penyuntingan kode sumber yang berjalan di sistem operasi 

Windows. Jika file berisi format khusus atau bukanfile plaintext, maka 

file tersebut tidak dapat dibaca di Mikrosoft Notepad. Notepad termasuk 

program bawaan dari Windows yang biasa digunakan untuk menulis 

keterangan-keterangan yang penting dari program aplikasi seperti halnya 

lisensi program atau yang lainnya. 

Notepad menggunakan komponen Scintilla agar dapat 

menampilkan dan menyunting teks dan berkas kode sumber untuk 

berbagai bahasa pemograman. Ini pertama kali dirilis sebagai program 

MS-DOS berbasis mouse pada tahun 1983 dan telah disertakan dalam 

semua versi Microsoft Windows sejak Windows 1.0 pada tahun 1985. 

Notepad sangat berguna dalam hal penyimpanan data, misalnya : 

untuk perusahaan besar yang akan menyiapkan file-file penting. Para 

pengguna komputer pun sering menggunkannya untuk kepentingan 

pribadi, kerja dan lain-lain. Contohnya, notepad digunakan untuk belajar, 

mengetik HTML, membuat blog dan sebagainya. Dengan fungsi yang 

dimiliki notepad, maka shortcut dapat mempercepat anda dalam bekerja. 

Ini juga dapat bekerja dengan menggunakan software dan di dukung 

pengguna shortcut yang akan mempercepat prosesnya dan lebih efektif 

serta efisien. Dan ini merupakan salah satu software yang digunakan oleh 

notepad dan juga dinyatakan bahwa ternyata not bad dapat juga 

dioperasikan dengan menggunakan shortcut keyboard. Namun bagi 

sebagian orang, cara kerja shortcut keyboard masih cukup awam di 

notepad. Salah satu yang menyebabkan adalah penggunaan yang 

memang sangat jarang di gunakan.  
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Para pengguna Notepad biasanya adalah para software 

developer yang berbasis php ada juga para programer lainnya. Karena 

mereka lebih memahami penggunaan notepad yang kerap mereka minati 

dalam pekerjaannya. 

 

2.1.2 Sejarah 

Notepad++ dikembangkan oleh Don Ho pada September 

2003.  Pengembang menggunakan JEXT (editor teks berbasis Java ) di 

perusahaannya tetapi, tidak puas dengan kinerjanya yang buruk, ia mulai 

mengembangkan editor teks yang ditulis 

dalam C++ dengan Scintilla .  Ia mengembangkannya di waktu 

senggangnya karena gagasan itu ditolak oleh perusahaannya. Notepad++ 

dibangun sebagai aplikasi Microsoft Windows; penulis 

mempertimbangkan, tetapi menolak, gagasan untuk 

menggunakan wxWidgets untuk port ke platform Mac OS 

X dan Unix . Notepad++ pertama kali dirilis di SourceForge pada 25 

November 2003, sebagai aplikasi khusus Windows. Ini didasarkan 

pada komponen editor Scintilla, dan ditulis dalam C++ dengan 

hanya Win32 API panggilan hanya menggunakan STL untuk 

meningkatkan kinerja dan mengurangi ukuran program.   

Pada Januari 2010, pemerintah AS mewajibkan tuan rumah 

proyek sumber terbuka yang berbasis di AS untuk menolak akses dari 

Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan, dan Suriah untuk mematuhi hukum 

AS.  Sebagai tanggapan terhadap apa yang dirasakan pengembang 

sebagai pelanggaran terhadap filosofi perangkat lunak bebas dan sumber 

terbuka (FOSS), pada Juni 2010 Notepad++ pindah dari wilayah hukum 

AS dengan merilis versi tentang TuxFamily, di Perancis. Beberapa 

layanan komunitas Notepad++ (Seperti forum dan bug tracker) tetap di 

Sourceforge hingga 2015 ketika Notepad++ meninggalkan Sourceforge 

sepenuhnya.   

Pada tahun 2011 Lifehacker mendeskripsikan Notepad++ 

sebagai "Editor Teks Pemrograman Terbaik untuk Windows", 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Java_(programming_language)&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhg-mbL6HxajU4SaV4A5xUXvqLttjw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/C%252B%252B&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiOYxYCUwJt7AfYqRdDHAnxyiqnpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scintilla_(editing_component)&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhj4T2B0neMUPFvBynfDK48imNyHYw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/WxWidgets&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhj6g1okZrGpVpSo7MAGnQORDjCOdA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Porting&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi4n2fUjTi3i_GvFiVDERn2moUUxg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Unix&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhg9LCMrB8mURtmDie7ziF8B1H1Ydg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/SourceForge&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiluIENAPakv1NQ0FRo65SZ4DA6ng
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Scintilla_(editing_component)&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhj4T2B0neMUPFvBynfDK48imNyHYw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/C%252B%252B&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiOYxYCUwJt7AfYqRdDHAnxyiqnpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Win32&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhzlKkm1P0qdLSrz1UXokwp-gQrKg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/API&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgoYJ2awsM3OESjC2J08Ebj1RzwBA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Standard_Template_Library&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhuy2_Ab14Xggdt-JZkZp7aKPv73g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgSUnERkE0J9i4iXeT_N06LxgYXQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Free_and_open-source_software&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgSUnERkE0J9i4iXeT_N06LxgYXQw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lifehacker&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhibPw_dCfRNdNSZLsx2kWXBldDAmA
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menyatakan bahwa "jika Anda lebih suka editor teks biasa pemrograman 

yang sederhana, ringan, dan dapat diperluas, pilihan pertama kami adalah 

Notepad++ sumber terbuka gratis". Lifehacker mengkritik antarmuka 

penggunanya , dengan menyatakan bahwa "Ini, sebenarnya, cukup jelek. 

Untungnya Anda dapat melakukan banyak hal untuk menyesuaikan 

tampilannya, dan apa yang kurang dalam polesan, membuatnya dalam 

fungsi".  

Pada 2014 pembaca Lifehacker memilih Notepad++ sebagai 

"Editor Teks Paling Populer", dengan 40% dari 16.294 responden 

menetapkannya sebagai editor yang paling mereka sukai.  Tim 

Lifehacker merangkum program ini sebagai "cepat, fleksibel, penuh fitur, 

dan benar-benar gratis".  

Pada 2015 Stack Overflow melakukan Survei Pengembang di 

seluruh dunia, dan Notepad++ terpilih sebagai editor teks yang paling 

banyak digunakan di seluruh dunia dengan 34,7% dari 26.086 responden 

yang mengklaim menggunakannya setiap hari.  Stack Overflow mencatat 

bahwa "Semakin banyak hal berubah, semakin besar kemungkinan hal 

itu dituliskan dalam JavaScript dengan Notepad++ pada mesin 

Windows". Survei 2016 memiliki Notepad++ sebesar 35,6%.  

Pada 2015, sebagai tanggapan atas pembajakan staf proyek yang 

diinangi di SourceForge , Notepad++ meninggalkan SourceForge 

sepenuhnya dengan forum-forum dipindahkan ke NodeBB dan pelacak 

bug ke GitHub .   

 

2.2 Kemeja Wanita 

Kemeja Wanita adalah salah pakaian atas yang menutupi bagian 

lengan, dada, bahu, berkerah dan menutupi tubuh sampai bagian perut. 

Kemeja Wanita biasanya dibuat menurut selera orang yang mengenakannya, 

kadang Kemeja Wanita bisa dibuat berlengan panjang maupun berlengan 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/User_interface&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhig_E_gjuGLu3CtPgygEPHA34vEEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/User_interface&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhig_E_gjuGLu3CtPgygEPHA34vEEg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Lifehacker&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhibPw_dCfRNdNSZLsx2kWXBldDAmA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Stack_Overflow&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjYXMQcb98SuxAQAOvM38JpihMysQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Text_editor&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgSB-1-zsBFxx-PwEDxW6XRIgorgA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/JavaScript&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhg1qYSYGiGJ2cHbjvUv4XQ6jhKlXw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/SourceForge&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiluIENAPakv1NQ0FRo65SZ4DA6ng#Project_hijackings_and_bundled_malware
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/SourceForge&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiluIENAPakv1NQ0FRo65SZ4DA6ng#Project_hijackings_and_bundled_malware
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?client=srp&depth=1&hl=id&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=id&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/GitHub&xid=17259,15700019,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiw20Q9vcgfKNBKDR1_ZC3UcOMj6A
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pendek. Nama lainnya adalah blus. Beberapa orang juga menyebutnya 

hem.  Salah satu pemakaian utamanya ialah sebagai seragam atau dinas. 

Kemeja Wanita memiliki beberapa jenis dan ragam semuanya bisa 

mewakili penapilan yang nyaman sekaligus rapi. 

a. Kemeja Wanita formal adalah Kemeja Wanita jenis ini sering dipakai 

untuk acara formal atau resmi. pemilihan bahan sebelum membuanya 

penting untuk dipilih. Bahan terbaik adalah yang tidak mudah kusut 

sehingga penampilan tetap rapi. 

b. Kemeja Wanita casual adalah mulai dari bahan dan corak, Kemeja 

Wanita ini memiliki banyak pilihan. Jenis Kemeja Wanita ini memiliki 

karakteristik tersendiri. seringkali pemakaiannya tidak dikancingkan 

sampai atas dan tidak cocok untuk dipakaikan dasi. 

 

2.3 E-Commerce 

Secara umum, pengertian E-Commerce (perdagangan elektronik) 

adalah kegiatan jual beli barang/jasa atau transmisi dana/data melalui 

jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi 

informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi 

mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Website digunakan sebagai 

pengganti Toko offline. Website E-Commerce mencakup berbagai fungsi 

seperti etalase produk, pemesanan online dan inventarisasi stok, untuk 

menjalankan fungsi utama sebagai E-Commerce. Software yang digunakan 

terpasang pada server E-Commerce dan bekerja secara simultan dengan 

sistem pembayaran online untuk memproses transaksi. 

Transaksi E-Commerce terjadi pada banyak ruang lingkup mulai 

dari bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen dan 

konsumen ke bisnis. Istilah E-Commerce atau e-business sering digunakan 

secara bergantian juga dengan istilah e-tail dalam referensi untuk proses 

transaksional belanja online. 

http://www.umsl.edu/~siegelj/Course5890/definitions.html


8 
 

E-Commerce dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi, 

seperti email, katalog online dan shopping cart, EDI, File Transfer Protocol, 

dan layanan web. Semua hal itu termasuk transaksi bisnis ke bisnis dan 

pemasaran menggunakan email dengan iklan yang tidak diinginkan 

(biasanya dianggap spam). Email-email ini dikirimkan kepada konsumen 

dan prospek bisnis, sama halnya dengan mengirimkan e-newsletter kepada 

pengguna yang sudah berlangganan. 

Saat ini lebih banyak perusahaan yang mencoba menarik perhatian 

konsumen langsung secara online dengan menggunakan alat promosi 

seperti kupon digital, pemasaran melalui media sosial dan iklan bertarget. 

Banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan E-Commerce, seperti 

cepatnya akses transaksi, ketersediaan barang dan jasa, kemudahan 

mengakses bagi konsumen dan kemampuannya menjangkau konsumen 

secara internasional. Namun bukan berarti E-Commerce tidak memiliki 

kekurangannya. Misalnya saja pada saat pembelian barang, konsumen tidak 

bisa melihat atau menyentuh langsung produk yang akan dibelinya. Selain 

itu konsumen juga harus menunggu agak lama untuk bisa mendapatkan 

produk yang dibelinya. 

Pasar yang dihasilkan oleh kegiatan E-Commerce selama ini terus 

bertumbuh. Penjualan barang dan jasa secara online menyumbang lebih dari 

sepertiga dari total pertumbuhan penjualan ritel Amerika Serikat pada tahun 

2015. Kegiatan penjualan melalui website di AS mencapai nilai $340,61 

milyar pada tahun 2015, jumlah tersebut meningkat sebanyak 14,6 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara diproyeksikan akan meningkat 

setiap tahunnya, bahkan pada tahun 2019 bisa mencapai $534,95 milyar. 
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BAB III                                                                                                         

METODOLOGI PENULISAN 

 

3.1 Pra Pembuatan 

Dalam pembuatan Web Katalog E-Commerce Penjualan Kemeja 

Wanita Menggunakan Notepad++ memerlukan beberpa software dan 

hardware. 

1. Hardware 

Hardware berarti perangkat keras yang digunakan untuk 

penulisan dan pembuatan produk. Laptop dengan spesifikasi 

sebagai berikut : 

Operating System  : Windows 10 Pro 64-bit 

System Manufacturer : Dell Inspiron 

Processor   : Intel® Celeron® CPU 63050  

  1.60GHz 

Random Access Memory : 2.00 GB 

 

2. Software 

Software berarti perangkat lunak yang digunakan untuk 

pembuatan produk ini adalah Notepad++ versi 7.5.7  

 

3.2 Proses Pembuatan 

1. Sebelum membuat halaman yang spesifik, pertama-tama buatlah 

kerangka halaman terlebih dahulu. Buka aplikasi Notepad++, kemudian 

masukkan script sesuai model kerangka halaman dan header yang 

diinginkan. Untuk header, penulis memasukkan script sebagai berikut : 

 <header id="jas-header" class="header-3" 

itemscope="itemscope" itemtype= 

"http://schema.org/WPHeader"style="height:

65px"> 

Lengkapnya seperti berikut : 
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Gambar 3.1 Tahap pembuatan header 

Maka akan menjadi kerangka halaman seperti berikut : 

 
Gambar 3.2 Tampilan header awal 

2. Untuk height pada table utama tidak usah diisi, karena panjang halaman 

nanti akan menyesuaikan sesuai dengan jumlah gambar produk yang 

kita muat. 

3. Jadikan gambar katalog Kemeja Wanita yang akan dimasukkan menjadi 

satu folder agar memudahkan dalam memasukkan ke dalam website. 
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Gambar 3.3 File foto produk 

4. Masukkan foto satu-persatu sesuai keinginan dengan lokasi file yang 

benar sesuai peletakkannya. Tambahkan nama produk di setiap 

peletakkan gambar produk agar menambah kejelasan pada produk 

 
Gambar 3.4 Tahap memasukkan foto produk 

5. Tambahkan keterangan harga pada setiap produk, dalam pemberian 

harga penulis menggunakan script berikut : 

<div class="product-info mt__15"> <h3 

class="product-title pr fs__14 mg__0 

fwm"><a>Hawai Terry Navy</a></h3> <span 

class="price"><del><span class="woocommerce-

Price-amount amount"><span class="woocommerce-

Price-currencySymbol">Rp</span>&nbsp;275.000 

</span></del> <ins><span class="woocommerce-

Price-amount amount"><span class="woocommerce-
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Price-currencySymbol 

">Rp</span>&nbsp;123.750</span></ins></span></d

iv></div></div><div class="jas-col-md-3 jas-

col-sm-4 jas-col-xs-6 mt__30 post-35594 product 

type-product status-publish has-post-thumbnail 

product_cat-new-arrival product_cat-shirt 

outofstock sale shipping-taxable product-type-

variable has-default-attributes"> 

Maka akan terbentuk tampilan halaman seperti berikut : 

 
Gambar 3.5 Tampilan web setelah dimasukkan foto produk 

6. Agar produk dapat dilihat oleh calon pembeli dengan jelas baik bagian 

depan maupun belakang, gunakan product-image-flip dengan 

menambahkan <div class="product-image-flip"> setiap memasukkan 

foto produk ke dalam website. Foto produk akan dapat terbalik setiap 

kali kursor menyentuh area foto produk. 
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Gambar 3.6 Tampilan flip back katalog 
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BAB IV                                                                                                          

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dalam pembuatan Web Katalog E-Commerce Toko Kemeja 

Wanita Menggunakan Notepad++ yang perlu dipersiapkan adalah : 

a. Hardware yaitu laptop/PC 

b. Software yaitu aplikasi Notepad++ 

c. Data dan file foto produk yang dibutuhkan 

2. Tahap pembuatan Web Katalog E-Commerce Toko Kemeja 

Wanita Menggunakan Notepad++ dimulai dengan menyusun 

header dan kerangka halaman, setelah itu masukkan beberapa foto 

produk dan tambahkan fitur image flip agar produk mudah dilihat 

oleh calon pembeli  

4.2. Saran 

1. Penulis berharap dalam pengembangan tugas akhir selanjutnya ada 

penjelasan lebih detail karena dalam pembuatan Web Katalog E-

Commerce diperlukan guidebook yang lebih lengkap dari tugas akhir 

ini. 

2. Bagi para pembaca diharapkan memiliki kreatifitas yang dapat 

menggabungkan berbagai fitur dalam Notepad++ sehingga dapat 

menghasilkan website dengan desain yang lebih menarik. 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

 

 

Tampilan hasil Pembuatan Web Katalog E-Commerce Toko Kemeja Wanita 

Menggunakan Notepad++ 
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