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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau yang

dikenal dengan istilah Information and Communication Technology (ICT) dan

internet telah merambah berbagai bidang kehidupan tidak terkecuali bidang bisnis

dan perdagangan. Dengan adanya internet dan ICT proses pemasaran dan

penjualan dapat dilakukan kapan saja tanpa terikat ruang dan waktu. Pada saat ini,

semakin banyak pelanggan yang menuntut untuk mendapatkan informasi yang

cepat dan up-to-date secara mudah sehingga banyak perusahaan memperluas

proses bisnis mereka dengan memanfaatkan internet (Hartanto, 2010).

Dalam berbagai kasus perusahaan, walaupun mereka sudah sangat kuat dalam

usaha bentuk konvensional, mereka juga tidak segan untuk membuat suatu sistem

informasi e-katalog, karena dengan adanya sistem tersebut sangat membantu

pelanggan yang sudah loyal kepada mereka selama ini untuk dapat mengetahui

seluk beluk perusahaan baik profilnya ataupun spesifikasi produk yang dijual,

sehingga semakin menguatkan pelanggan untuk tidak beralih ke pihak kompetitor.

Selain itu dengan adanya sistem tersebut sangat mungkin untuk merangkul

pelanggan baru yang sebelumnya tidak tahu sama sekali mengenai Toko tersebut

dan segan untuk bertanya, dengan mudah bisa mencari informasi lengkap

perusahaan dan produk yang dijual melalui akses internet.

Toko Adeka Daneva Senada adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang

distributor dan penjualan baju, Dalam proses pemasaran Toko tersebut hanya

menggunakan media social seperti facebook, instagram, dan whatsapp, metode
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promosi tersebut cukup efektif dalam lingkup sosial  produsen, namun cepat

dilupakan, karena pengguna facebook atau twitter hanya menggunakan situs-situs

tersebut untuk berinteraksi dengan kerabat atau memberikan opini mengenai isu

terkini dalam lingkup sosial mereka, bukan untuk mencari dan membeli barang.

Sering kali pelanggan mengalami kesulitan dalam pencarian informasi tentang

baju yang dijual, dan pelanggan harus bertanya langsung untuk mengetahui

apakah terdapat stok pakaian yang ingin dibeli. Serta gambar baju yang

ditawarkan tergadang kurang jelas dan menarik dalam gambarnya, serta tidak

sesui dengan gambar sebenarnya. Begitupun dalam proses pengelolaan data

penjualan masih dicatat kedalam buku penjualan, sehingga terjadi sering

kesalahan dalam pencatatan, perhitungan biaya penjualan, dan penumpukan data

sehingga data harus dicari satu persatu didalam buku penjualan, serta tidak adanya

laporan penjualan.

Solusi darai masalah diatas maka akan dibuatkan aplikasi katalog penjualan

untuk meningkatkan jangkauan pemasaran dan informasi barang yang dijual yang

dimiliki perusahaan dalam listings maka Toko Adeka Daneva Senada ingin

membangun sarana catalog barang secara online menggunakan Website. Oleh

karena itu akan dibuat aplikasi secara online berbasis e-katalog yang nantinya

akan menampilkan informasi dan barang yang akan dijual, di fokuskan untuk

menyebarkan informasi penjualan baju pada web ini akan menghadirkan layanan,

fasilitas, menu, dan promo serta memberikan kenyamanan bagi pelanggan dalam

mencari informasi penjualan barang yang ditawarkan. Berdasarkan kebutuhan

perusahaan maka penulis memilih judul “Aplikasi E-Katalog Penjualan

Baju (Study Kasus : Toko Adeka Daneva Senada)”.
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :

1. Bagaimana membuat sistem katalog barang penjualan baju pada Toko

Adeka Daneva Senada ?

2. Bagaimana menampilkan informasi setiap barang yang dijual pada Toko

Adeka Daneva Senada ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Membuat sistem katalog barang berasis web pada Toko Adeka Daneva

Senada.

2. Menampilkan informasi setiap barang yang dijual pada Toko Adeka

Daneva Senada.

1.4 Batasan Masalah

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu memiliki batasan masalah.

Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Sistem pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan transfer bank.

2. Inputan sistem dalah data informasi, data pembayaran (bukti transfer), data

penjualan, data katalog, data ongkos kirim, data resi, data pelanggan, data

pendaftaran, dan data kritik dan saran.

3. Pengembangan sistem menggunakan prototype, dan perancangan sistem

menggunakan UML.
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi masyarakat dapat mempermudah mendapatkan informasi barang

yang dijual oleh Toko Adeka Daneva Senada.

2. Bagi Perguruan Tinggi dapat menambah informasi dan referensi bagi

mahasiswa.

3. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem

katalog barang.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian dan penyusunan tugas akhir ini, penulis memperoleh

data-data serta informasi dengan cara :

1. Observasi (observation)

Metode pengumpulan data berdasarkan cara ini dilakukan pengamatan

secara langsung mengenai sistem yang sedang berjalan di perusahaan yang

bertujuan untuk mendapatkan data-data yang benar dan akurat serta

mempermudah dalam penyusunan laporan tugas akhir ini.

2. Dokumentasi (Documentation)

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas yang

di butuhkan untuk penulisan laporan.

3. Wawancara (Interview)

Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan

pegawai yang bersangkutan mengenai hal yang bersangkutan dengan
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masalah yang dibahas pada laporan.

4. Studi Pustaka (Study literature)

Metode yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber pustaka

sebagai referensi yang terkait dengan penyusunan laporan ini dan ada

hubungannya dengan data yang di perlukan.

1.7 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir merupakan suatu Karya Tulis yang dibuat oleh

Mahasiswa yang telah melaksanakan tugas akhir dengan sistem penulisan yang

telah ditentukan. Adapun sistematika penulisan laporan tugas akhir ini antara lain:

BAB I Pendahuluan

Pokok bahasan meliputi latar belakang permasalahan, perumusan

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari pembahasan

secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model yang

langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang diteliti.

BAB III Analisis dan Perancangan

Bab ini menguraikan tentang gambaran obyek penelitian, misalnya

gambaran umum perusahaan, gambaran umum produk, serta data

yang dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang

dihadapi yang berkaitan dengan kegitan penelitian dan menguraikan

tentang analisis terhadap permasalahan yang terdapat di kasus yang
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sedang diteliti. Meliputi analisis terhadap masalah sistem yang sedang

berjalan, analisis hasil solusinya, analisis kebutuhan terhadap sistem

yang diusulkan, analisis kelayakan sistem yang diusulkan.

Perancangan sistem berisikan model-model penyelesaian masalah

sistem lama dengan membuat rancangan untuk sistem baru yang

diusulkan.

BAB IV Implementasi dan Pembahasan

Bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan sistem

serta memaparkan hasil-hasil dari tahapan penelitian, tahap analisa,

desain, hasil testing dan implementasinya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan memuat secara singkat dan jelas tentang hasil

penelitian yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian.

Kesimpulan didasarkan atas pengujian dan analisis yang

dilakukan didalam proses penelitian. Kesimpulan harus memiliki

korelasi dengan rumusan masalah

b. Saran digunakan untuk menyampaikan masalah yang

dimungkinkan untuk penelitian lebih lanjut. Saran berisi hal-hal

yang diperlukan dalam rangka pengembangan topik tugas akhir

selanjutnya maupun perbaikan yang harus dilakukan sesuai

dengan kesimpulan yang didapatkan.

Daftar Pustaka

Lampiran


