
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat 

cepat, seiring kebutuhan manusia yang juga terus bertambah. Teknologi 

memegang peranan yang penting bagi kehidupan manusia. Perkembangan 

teknologi informasi membuat banyak sistem-sistem yang bersifat aplikatif dan 

real time dibangun sehingga memudahkan setiap orang untuk mengakses 

informasi terkini dimanapun dan kapanpun. Layanan internet telah dimanfaatkan 

para pengguna sebagai media untuk melakukan pertukaran data bahkan 

dimanfaatkan sebagai sarana bisnis E-commerce. E-commerce atau Electronic 

Commerce adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan 

portable atau mobile seperti : smartphone, notebook dan lain-lain. 

Garuda Motor yang masih menerapkan sistem penjualan konvensional di 

mana pelanggan diharuskan mendatangi toko secara langsung untuk melakukan 

transaksi atau pembelian produk, sedangkan bagi pelanggan yang berada jauh dari 

area toko mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi tentang produk 

yang ditawarkan dan kesulitan untuk melakukan transaksi pembelian, sehingga 

dibutuhkan cara yang lebih baik untuk menjaring pelanggan yang lebih banyak 

terutama pelanggan yang berada diluar wilayah toko. Masalah lainnya adalah 

sulitnya dalam membuat laporan pesanan setiap periode tertentu dengan demikian 

dibutuhkan software untuk mempermudah dalam membuat laporan tersebut. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka solusi yang 

dibutuhkan adalah Platform CMS E-commerce untuk toko Garuda Motor. 
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Terdapat beberapa jenis Platform CMS E-commerce untuk toko online agar dapat 

menunjang penjualan produk-produk pada toko tersebut. Salah satu Platform CMS 

E-commerce yang akan digunakan pada toko Garuda Motor mengunakan CMS 

OPENCART. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang mendasari pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

Bagaimana membuat E-commerce untuk mempermudah pelanggan dalam mencari 

produk ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penulisan laporan tugas akhir ini hanya membahas 

tentang data pelanggan, data barang dan pesanan. 

1.4 Tujuan 

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mendapatkan 

informasi dalam membeli sparepart pada toko Garuda Motor. 

2. Membantu Toko Garuda Motor untuk mempromosikan atau 

memperluas penjualan sparepart motor. 

1.5 Manfaat 

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Hasil laporan akhir studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

menambah pengetahuan dalam merancang e-commerce penjualan, juga 

dapat mengembangkan teori yang sudah didapat dalam bangku kuliah. 

 



3 

 

2. Bagi Pemilik Toko 

Dapat memperluas maupun meningkatkan penjualan produk-produk bagi 

pelanggan yang berada jauh dari area toko. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data untuk menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan 

beberapa metode yaitu sebagai berikut : 

1. Wawancara (Interview) 

Pada tahap wawancara, bertujuan untuk mengetahui sistem yang dibutuhkan 

dari segi arsitektur aplikasi, teknologi yang digunakan serta pemanfaatanya 

apakah bermanfaat. 

2. Pengamatan (Observation) 

Merupakan kegiatan pengamatan dengan meneliti produk-produk yang 

dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi. 

3. Tinjauan Pustaka (Study literature) 

Metode yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber pustaka sebagai 

referensi yang terkait dengan penyusunan laporan ini dan mencari manfaat 

referensi dari internet. 

4. Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau berkas yang 

di butuhkan untuk penulisan laporan. 
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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  Landasan teori 

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. 

Selain itu, bab ini juga menjelaskan tentang informasi hasil 

penelitian dan menghubungkannya dengan masalah penelitian yang 

sedang diteliti. 

BAB III Analisis Dan Perancangan 

Pada bab ini akan diuraikan analisis terhadap permasalahan yang 

terdapat di kasus yang sedang diteliti. Perancangan sistem 

berisikan model-model penyelesaian masalah sistem lama dengan 

membuat rancangan untuk sistem baru yang diusulkan. 

 

BAB IV Hasil Dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang lingkungan implementasi 

(OS, perangkat keras dan bahasa pemrograman yang digunakan), 
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file implementasi analisa dan perancangan sistem dari masing-

masing modul atau relasinya serta algoritma yang 

diimplementasikan. Selain itu, pada bab ini juga dipaparkan hasil 

dari tahapan penelitian, tahap analisis, desain, dan hasil testing. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan 

saran dari penulis berupa ide-ide mengenai langkah selanjutnya 

untuk perbaikan dalam mengembangkan perusahaan menuju hasil 

yang lebih baik. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


