
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan cepatnya perkembangan bidang teknologi, penggunaan

internet yang kelihatannya akan mendominasi seluruh kegiatan di atas permukaan

bumi di masa kini dan di masa yang akan datang. Secara umum akan berubah

menjadi alat untuk persaingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya.

Evolusi yang terjadi pada internet merupakan satu fenomena yang paling menarik

dalam kemajuan teknologi yang terjadi sekarang. Sehingga perdagangan

tradisional akan kalah dengan perdagangan elektronik yang membedakan antara

perdagangan tradisional adalah medium mekanisme perdagangan tersebut, dalam

bertransaksi e-commerce menggunakan internet sebagai media utama untuk

berinteraksi sedangkan secara tradisional kedua belah pihak yang masih

bersangkutan yaitu produsen dan konsumen masih harus bertemu atau bertatap

muka untuk melakukan transaksi bisnis. (Haryati, 2012)

E-Commerce adalah penjualan barang secara elektronik, kegiatan – kegiatan

bisnis dengan tujuan mengambil keuntungan  seperti penjualan, pembelian,

pelayanan, informasi dan perdagangan melalui perantara yaitu melalui suatu

jaringan komputer yang terutama dengan internet. Sistem informasi E-commerce

dapat memudahkan customer untuk dapat melakukan transaksi jual beli tanpa

harus datang ke tempatnya. (Hasan, 2010)

O Baby Shop merupakan salah satu toko di kota Bandar Lampung yang

bergerak di bidang penjualan perlengkapan bayi ada beberapa kategori

perlengkapan bayi dalam obaby shop pakaian, peralatan tidur dan jalan, peralatan
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mandi, aksesoris, peralatan makan dan menyusui, keperluan ibu, didalam masing

masing kategori terdapat beberapa produk untuk melihat jumlah produk yang

dijual dapat dilihat dilampiran skripsi ini. Sistem yang berjalan sekarang masih

banyak terjadi permasalahan dalam penjualan produk tersebut, masalah yang

timbul pihak toko kesulitan memasarkan produknya serta kesulitan dalam

meningkatkan dan memperluas penjualan perlengkapan baby baik pihak produsen

maupun pihak konsumen terutama yang berada diluar kota karena media

pemasaran atau promosi hanya di daerah Bandarlampung saja. Selain itu, peluang

penjualan di luar kota sangat menguntungkan. Pihak produsen selama ini belum

memiliki media khusus untuk mempromosikan produk-produknya dan konsumen

masih harus langsung datang ke toko apabila ingin mendapatkan informasi produk

dan ingin memesan produk seusuai dengan yang diinginkan, serta konsumen

harus menghubungi produsen via sms atau telepon jika ingin mengetahui

perkembangan stok dan koleksi terbaru.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah di jelaskan, maka perlu

dibangun nya sebuah aplikasi website E-Commerce dengan menyediakan fasilitas-

fasilitas seperti: katalog produk yang berisi gambar dan informasi produk agar

mempermudah promosi dan pelayanan pembelian jarak jauh. Sistem informasi

E-Commerce dalam proses bisnis menggunakan sistem bisnis B2C karena

pelanggan langsung berinteraksi terhadap pembisnis, sistem penjualan sistem

yang diajukan adalah penjualan peritem tidak kodian atau lusinan dikarenakan

konsep yang diangkat adalah B2C dan bukan harga grosir, pelanggan melakukan

pemesanan dan pembelian menggunakan penjualan elektronik sehingga semua

transaksi dan aktivitas pelanggan berada pada sistem penjualan elektronik.
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O Baby Shop diharapkan dapat membantu pihak produsen untuk

meningkatkan dalam mempromosikan produknya dan mempermudah dalam

pengelolaan E-commerce yang dimiliki dan juga dapat membantu pihak

konsumen yang ingin mendapatkan informasi dan memesan produk tanpa harus

datang langsung ke toko serta mengetahui perkembangan stok koleksi terbaru

tanpa harus menghubungi pihak produsen melalui sms atau telepon.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis

merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana cara meningkatkan dan memperluas penjualan perlengkapan

baby pada toko O Baby Shop menggunakan E-Commerce?

2. Bagaimana merancang sistem informasi E-commerce perlengkapan bayi

pada toko O Baby Shop?

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, maka perlu dilakukan

pembatasan masalah yang akan dibahas, batasan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Model E-Commerce yang di terapkan adalah model bussines to customer

(B2C).

2. Proses penjualan hanya sebatas Negara Indonesia dengan produk penjualan

seperti: baju bayi, celana bayi dan perlengkapan bayi lainnya.

3. Sistem Informasi E-commerce perlengkapan bayi pada toko O Baby Shop

dibatasi sampai tranksaksi penjualan pemesanan dan pembayaranya.

4. Mengetahui jumlah stok barang dalam penjualan barang perlengkapan bayi.
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1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang sistem informasi E-Commerce yang dapat membantu

meningkatkan penjualan perlengkapan bayi pada toko O baby Shop karena

online dalam penjualannya.

2. Membangun website yang dapat membantu konsumen dalam melakukan

proses pembelian, pembayaran dan pengiriman produk.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Website E-Commerce memudahkan dalam hal menawarkan dan menjual

produk perlengkapan bayi “O Baby Shop” secara online kepada konsumen.

Selain itu website E-Commerce juga dapat memperluas serta meningkatkan

penjualan karena dengan online ruang lingkup perdagangan juga akan

semakin luas.

2. Transaksi jual beli secara online lebih cepat dan mudah karena pembayaran

melalui internet banking atau ATM bank dan pembayaran bisa

menggunakan COD (Cash On Delivery).

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi atau karya ilmiah ini sesuai dengan

ketentuan buku panduan penulisan skripsi Universitas Teknokrat Indonesia

yaitu :
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dan teori-teori yang

mendukung dalam pembuatan skripsi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini pembahasan tenta kerangka penelitian, tahapan penelitian dan

metode pengumpulan data.

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

Pada bab ini pembahasan tentang analisis kebutuhan, dan rancangan desain

sistem.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan berupa materi pembahasan yang berisi tentang

penjelasan hasil program dan pengujian software.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat tentang simpulan dan saran terhadap sistem yang

diterapkan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


