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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya masyarakat selalu menginginkan sesuatu yang berbeda, 

tidak terkecuali dengan cara berbelanja. Dengan adanya suatu konsep inovasi 

perkembangan teknologi informasi pada proses bisnis berbentuk e-commerce akan 

dapat membantu meningkatkan proses bisnis dari para pelaku usaha, dikarenakan 

mampu memperluas area pemasaran dan upaya untuk meningkatkan volume 

penjualan dengan cara membangun hubungan komunikasi yang bersifat interaktif 

dengan konsumen (Sandy, 2015). Mengikuti perkembangan teknologi informasi 

pada proses bisnis merupakan salah satu usaha penting bagi usaha untuk dapat 

bersaing dari para pesaingnya, dalam hal ini usaha yang membutuhkan adanya 

suatu inovasi perkembangan teknologi informasi adalah UMKM (Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah) furniture diwilayah bandar lampung. 

Secara umum ciri - ciri UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah 

manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, 

aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas 

pelaksanaan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMKM (Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah) adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, 

keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efesiensi keadilan, serta kesatuan 

ekonomi nasional. Sebagai salah satu bidang usaha yang tergolong maju dan 

berkembang, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) furniture diwilayah 

bandar lampung semakin membutuhkan adanya suatu sistem yang dapat 
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mengelola proses bisnis dan melakukan pengolahan data yang ada pada UMKM 

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) furniture diwilayah bandar lampung sebagai 

salah satu upaya inovasi menerapkan teknologi informasi dalam proses bisnis 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) furniture diwilayah bandar lampung.  

Salah satu bukti kebutuhan akan sistem yang diinginkan oleh pemilik 

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) furniture diwilayah bandar lampung 

dalam hal ini ingin memiliki suatu sistem yang dapat membantu mempromosikan 

dan mengenalkan usaha miliknya dan juga meningkatkan penjualan tanpa meski 

harus membutuhkan biaya yang besar dalam melakukan proses periklanannya. 

Oleh karena itu dengan membuka usaha berbentuk dengan konsep e-commerce 

diharapkan akan mampu menarik minat konsumen untuk melakukan transaksi 

pada website UMKM Furniture diwilayah bandar lampung yang telah disediakan 

oleh penulis yang didukung dengan menggunakan metode Technical, Economic, 

Legal, Operational and Service (TELOS).  

Technical, Economic, Legal, Operational and Service (TELOS) adalah suatu 

metode yang digunakan untuk melakukan suatu analisa kelayakan dalam 

melakukan pengembangan dan penerapan suatu sistem yang diukur berdasarkan 

komponen yang terdapat pada metode yang disesuaikan dengan kemampuan suatu 

perusahaan dalam penerapan pengembangannya (Burch, 2007). Proses 

pengolahan data terkait data penjualan yang berjalan saat ini masih menggunakan 

pencatatan konvensional, yaitu belum adanya suatu sistem yang dapat mengolah 

data secara otomatis untuk mempercepat proses pengolahan data untuk menjadi 

informasi. Kemudian dibutuhkannya suatu penerapan teknologi informasi berupa 
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sistem e-commerce yang diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam 

meningkatkan pemasaran dan penjualan bagi pihak UMKM furniture diwilayah 

bandar lampung dan diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan bertransaksi 

pihak konsumen yang ada pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 

furniture diwilayah bandar lampung. Dikarenakan sistem yang akan 

dikembangkan memliki berbagai fitur dalam meningkatkan usaha dalam proses 

pemasaran dan akses transasksi antara pihak UMKM furniture diwilayah bandar 

lampung dengan pihak konsumen. Sistem yang akan dibangun berbasis website 

agar dapat mempermudah akses para pemilik UMKM furniture diwilayah bandar 

lampung dan konsumen, dikarenakan sistem berbasis website merupakan salah 

satu sistem yang memudahkan akses dalam melakukan aksesnya tanpa harus 

melakukan instalasi atau kegiatan penambahan pada software lainnya. Kemudian 

untuk menentukan kelayakan dalam proses penelitian ini penulis menerapkan 

metode Technical, Economic, Legal, Operational and Service (TELOS). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dapat diambil sebuah rumusan masalah, yaitu : 

a. Bagaimana melakukan suatu analisis kelayakan e-commerce menggunakan 

metode Technical, Economic, Legal, Operational and Service (TELOS). 

b. Bagaimana membantu UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 

furniture diwilayah bandar lampung dalam meningkatkan promosi dan 

penjualan untuk kemudahan akses bertransaksi bagi para konsumen. 
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c. Bagaimanakah merancang dan melakukan implementasi Pengembangan      

E-Commerce Untuk Penjualan Furniture Menggunakan Metode Telos ? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah yaitu : 

a. Objek penelitian yang dilakukan adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah) furniture diwilayah bandar lampung. 

b. Hanya membahas terkait proses peningkatan promosi dan mempermudah 

akses transaksi konsumen pada perusahaan menggunakan perkembangan 

teknologi informasi berupa e-commerce. 

c. Menggunakan metode penelitian Technical, Economic, Legal, Operational 

and Service (TELOS) sebagai metode analisis kelayakan sistem yang akan 

dibangun. 

d. Sampel penelitian dalam melakukan pengumpulan data hanya dilakukan 

pada lokasi Indah Furniture dan Toppan Furniture. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk menerapkan suatu inovasi perkembangan teknologi dalam proses 

bisnis dalam hal ini UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) furniture 

diwilayah bandar lampung. 
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b. Untuk membantu memperluas area pemasaran dan memudahkan proses 

transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan pihak UMKM (Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah) furniture diwilayah bandar lampung. 

c. Untuk merancang dan mengimplementasikan suatu usulan perkembangan 

teknologi informasi yang didukung dengan metode Technical, Economic, 

Legal, Operational and Service (TELOS), agar sistem yang akan dibangun 

dapat bermanfaat bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 

furniture diwilayah bandar lampung dalam penerapannya. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Dapat meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam proses bisnis 

bagi para UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) furniture diwilayah 

bandar lampung. 

b. Dapat memperluas area pemasaran dengan anggaran biaya yang lebih 

rendah dalam melakukan promosi pengenalan produk pada para UMKM 

(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) furniture diwilayah bandar lampung. 

c. Dapat melakukan suatu implementasi analisis kelayakan didukung dengan 

metode Technical, Economic, Legal, Operational and Service (TELOS) agar 

sistem yang dibangun memiliki fungsi yang strategis dalam peningkatan 

usaha para UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) furniture diwilayah 

bandar lampung. 


