
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pentingnya teknologi informasi dalam bisnis tidak diragukan lagi. Banyak 

perusahaan berkeinginan untuk mengubah perusahaannya menjadi pembangkit 

daya (power house), melalui berbagai investasi besar dalam E-Business, E-

Commerce dan usaha teknologi informasi. Mengelola sistem dan teknologi 

informasi yang mendukung proses bisnis modern perusahaan adalah tantangan 

besar untuk para praktisi bisnis (Erdawati dan Esha, 2018). Semua merupakan 

salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga 

berkembang disegala sektor, tidak terkecuali disektor perdagangan. Teknologi 

informasi berbasis internet dapat menjadi salah satu cara untuk menghadapi 

persaingan didunia bisnis seiring dengan semakin dikenal dan berpengaruhnya 

internet ditengah masyarakat (Putra, 2016). 

Perkembangan ini dipengaruhi jumlah peningkatan penduduk yang 

semakin tahun jumlah penduduk semakin bertambah. Hal tersebut menjadi salah 

satu faktor berpengaruh terhadap perkembangan jumlah pengguna internet 

diberbagai tempat. Berdasarkan rilis yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII) jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 

262 juta jiwa dengan pengguna internet mencapai 143,26 juta jiwa, tersebar 

disejumlah wilayah Indonesia. Jika dibandingkan penggunaan internet Indonesia 

pada tahun 2016 sebesar 132,7 juta jiwa, maka terjadi peningkatan sebesar 10,56 

juta dalam waktu 1 tahun (2016-2017). Internet merupakan media transaksi yang 

dapat melakukan tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu, ini merupakan faktor utama 
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berkembangnya E-Commerce. 

E-Commerce dapat didefinisikan sebagai penggunaan jaringan komputer 

yaitu internet untuk membeli dan menjual produk, layanan, informasi dan 

komunikasi atau sebagai suatu kegiatan yang memberikan nilai tambah kepada 

pelanggan bisnis dan konsumen (Radovilsky, 2015). Sekarang banyak sekali toko 

dan perusahaan yang menggunakan Website E-Commerce untuk memperluas 

pemasaran. Karena, ini merupakan media promosi dengan biaya yang murah 

sehingga perusahaan besar maupun kecil mempunyai kesempatan yang sama 

untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan fleksibilitasnya, E-Commerce dapat 

mengefektifitaskan konsumen untuk memperoleh informasi tentang barang atau 

jasa yang dibutuhkan, memangkas biaya pemasaran, biaya operasional organisasi, 

memperluas pangsa pasar dan mitra bisnis serta meningkatkan layanan dan juga 

meningkatkan kemampuan bisnis organisasi atau perusahaan untuk berkompetisi 

dengan organisasi atau perusahaan lain (Irawan dkk., 2017).  

Mumyclothes Store merupakan bisnis yang bergerak dibidang penjualan 

produk fashion dan aksesoris. Mumyclothes memulai usahanya pada tahun 2016. 

Mumyclothes menyediakan berbagai macam produk seperti kaos, tas, jeans, 

kemeja, sweater dan sepatu. Mumyclothes merupakan bisnis yang memproduksi 

produknya sendiri mulai dari mendesain produk, lalu menjual produknya kepada 

konsumen akhir (end user) atau disebut dengan B2C (Business to Costumer). 

Selama ini proses pelaksanaan bisnis pada Mumyclothes masih dilakukan semua 

dengan manual seperti penjualan dan pemasaran produk pada toko konvensional. 

Masalah yang dihadapi Mumyclothes yaitu apabila saat toko sedang ramai 

pelanggan, sedangkan jumlah pelayan toko yang terbatas, tidak semua pelanggan 
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bisa dilayani dengan segera, sehingga membuat pelayanan terhadap pelanggan 

kurang maksimal. Selain hal itu sistem pencatatan seperti pencatatan stok barang 

dan laporan penjualan  masih  menggunakan  buku  besar  serta menggunakan  

nota  sebagai  bukti  pembayaran apabila pencatatan yang masih manual tersebut 

tidak disimpan dengan baik, dikhawatirkan dapat hilang ataupun rusak.  

Penerapan E-Commerce pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

(Rahmadian, 2016) yang berjudul Rancang Bangun E-Commerce pada Toko 

Madu Sport, bahwa dengan membangun sistem informasi E-Commerce di toko 

Madu Sport berbasis website dapat memudahkan pihak manajemen toko dalam 

mengelola data penjualannya dikarenakan memiliki database yang terintegerasi 

dengan internet serta sudah terkomputerisasi dengan baik dan tentunya sangat 

memudahkan untuk pelanggan dalam melihat barang-barang yang dijual di toko 

Madu Sport tanpa harus pergi ke toko dikarenakan pembelian barang dapat 

dilakukan secara online. 

Berdasarkan permasalahan yang digambarkan diatas, maka yang menjadi 

pokok permasalahan adalah bagaimana membangun suatu website E-Commerce,  

untuk memfasilitasi pelanggan dan pebisnis dalam melakukan kegiatan 

pemasaran, penjualan dan operasional kerja. Website yang dibangun diharapkan 

dapat memberikan informasi yang detail tentang segala hal yang berhubungan 

dengan produk yang ditawarkan dan memudahkan proses transaksi jual beli untuk 

pelanggan serta diharapkan dapat mengelola pencatatan produk dan laporan 

penjualan tiap bulannya untuk kepentingan pebisnis. Berdasarkan kajian teori dan 

permasalahan yang ada, maka penulis tertarik mengajukan penelitian dengan judul  
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“Perancangan Sistem Informasi E-Commerce Dengan Model B2C (Business 

to Costumer) Pada Mumyclothes Store”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pada penelitian ini dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sistem informasi E-Commerce pada 

Mumyclothes Store dengan model B2C (Business to Costumer)? 

2. Bagaimana menguji kualitas Website E-Commerce yang akan 

dibangun pada Mumyclothes Store? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian fokus terhadap permasalahan yang telah diangkat, maka 

lingkup permasalahan dibatasi sebagai berikut: 

1. Aplikasi yang dibangun berbasis Website dalam bentuk B2C (Business 

to Costumer). 

2. Produk yang dijual kaos, tas, jeans, kemeja, sweater dan sepatu. 

3. Aplikasi ini yang dibangun terdiri dari proses: 

a. Pemesanan barang, informasi barang, transaksi pembayaran 

barang, fitur chat dan pada sistem ini terdapat layanan desain 

custom (desain yang bisa dicostum hanya untuk kategori kaos). 

b. Dalam proses admin, admin dapat mengelola data pelanggan, data 

produk, data transaksi, data costum, laporan penjualan dan 

laporan stok produk. 
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4. Pengembangan sistem menggunakan metode Extreme Programming 

dan perancangan menggunakan UML (Unified Modeling Language) 

5. Pengujian yang dilakukan menggunakan BlackBox dan Webquality 

4.0. 

6. Pada sistem yang dibangun belum ada layanan retur barang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membangun sistem informasi E-Commerce pada Mumylothes Store 

dengan model B2C (Business to Costumer). 

2. Menguji kualitas Website E-Commerce yang akan dibangun pada 

Mumyclothes Store. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagi Mumyclothes Store 

Dapat memperoleh peluang pasar dengan mitra jangkauan yang luas 

tanpa batasan waktu, tempat dan kondisi. Serta memberikan 

kemudahan dalam mengelola data transaksi penjualan guna 

menghasilkan laporan yang dibutuhkan. 

2. Bagi Pelanggan dan Calon Pelanggan 

Memudahkan mendapatkan informasi tentang produk yang ada pada 

Mumyclothes Store dan memudahkan dalam melakukan transaksi 

yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. 


