
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penjualan pada dasarnya bertujuan untuk menguntungkan kedua belah 

pihak, dimana penjual memuaskan segala kebutuhan dan keinginan pembeli agar 

tercapainya manfaat baik bagi penjual maupun pembeli (Winardi, 1991:2). 

Penjualan merupakan sumber hidup suatu perusahaan, karena dari penjualan dapat 

diperoleh laba atau keuntungan. Oleh karena itu perlu adanya bermacam strategi 

untuk memajukan proses penjualan seperti pemasaran, periklanan, peragaan dan 

sebagainya (Swastha dan Sukotjo, 2002:179). 

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menjadikan 

pemasaran  melalui  jaringan  internet sebagai salah satu aspek penting yang 

mampu menarik minat pebisnis dalam penggunaan internet sebagai jalur 

pemasaran baru dengan daya jangkau pasar yang luas dan tidak terbatas pada 

daerah tertentu (Supardi & Dores, 2009). Salah satu diantara hasil dari pada 

perkembangan tersebut adalah munculnya Electronic Commerce (e-commerce) 

dalam lingkungan bisnis. Dengan hadirnya e-commerce, penjualan secara 

konvensional yang mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu mulai 

tergantikan dengan e-commerce sebagai inovasi didalam dunia perdagangan. 

E-commerce memainkan peran penting dengan mengubah semua kegiatan 

pemasaran dalam memangkas biaya operasional untuk kegiatan perdagangan yang 

memungkinkan organisasi atau perusahaan memasuki pasar dengan cara yang 

efektif dan efisien (Andriana, 2003). Dengan adanya layanan e-commerce maka 
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pelanggan dapat mengakses dan melakukan pesanan dari berbagai lokasi tanpa 

harus datang ketempatnya langsung (Irmawati, 2011).  

Website dalam bentuk e-commerce sudah merupakan kebutuhan dari bidang 

bisnis yang telah maju saat ini untuk mengembangkan usahanya dengan berbagai  

manfaat yang dimiliki oleh e-commerce. Diantaranya adalah pelanggan tidak 

perlu lagi datang langsung ke toko untuk memilih barang yang ingin dibeli. Dari 

segi keuangan, pengusaha dapat menghemat biaya promosi dan dapat 

memasarkan tokonya ke wilayah yang lebih luas, lalu bagi konsumen dapat 

menghemat ongkos perjalanan jika lokasi toko jauh, dan diganti dengan biaya 

pengiriman yang jauh lebih murah (Maulana dkk., 2015). Melihat kenyataan 

tersebut, maka penerapan teknologi e-commerce merupakan salah satu faktor yang 

penting untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan 

(Irmawati, 2011). 

Bersamaan dengan itu, saat ini banyak perusahaan memanfaatkan website 

sebagai media untuk lebih memperkenalkan produk atau keberadaan perusahaan 

mereka ke masyarakat luas (Jauhari, 2010). Tetapi tidak sedikit pula perusahaan 

yang masih belum memanfaatkan website, seperti halnya Edi Helm Bandar 

Lampung yang bergerak di bidang bisnis penjualan helm dan aksesorisnya yang 

beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo No. 21 Kedaton Bandar Lampung.  

Seiring dengan berkembangnya penjualan helm, banyak produsen helm 

mengeluarkan model helm dengan desain yang menarik guna menambah lebih 

banyak minat pelanggan khususnya bagi anak muda yang menjadikan helm bukan 

hanya pengaman saat berkendara namun juga untuk bergaya. Kenaikan jumlah 

sepeda motor tiap tahunnya juga ikut mempengaruhi penjualan helm sebagai 
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kebutuhan pokok bagi pengendara sepeda motor yang tertuang dalam Undang-

Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan pasal 57 Ayat 1 

dan 2 serta pasal 106 Ayat 8. Pemanfaatan E-Commerce merupakan alternatif 

sebagai jawaban untuk memperoleh pasar yang besar dalam mengatasi persaingan 

antar pedagang helm. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Edi Helm Bandar Lampung, 

proses bisnis yang terjadi masih dilakukan secara konvensional yang 

mengharuskan pelanggan datang langsung ke toko untuk melihat, memilih lalu 

membeli helm yang diinginkan. Mengakibatkan informasi produk yang di jual 

maupun informasi toko itu sendiri masih kurang efektif dengan jangkauan 

promosi yang belum luas. Pencatatan transaksi penjualan masih dilakukan secara 

manual dan dicatat ke dalam sebuah buku. Begitu pula dalam proses kalkulasi 

penjualan barang dan rekap laporan yang dilakukan dengan pengelolaan yang 

masih bersifat konvensional. Dalam menghitung dan memproses data penjualan 

barang yang dilakukan secara konvensional akan memakan banyak waktu dan 

tenaga, belum lagi kesalahan yang rentan terjadi (Kurniawan & Iriani, 2015). 

Menindaklanjuti hal tersebut maka Edi Helm Bandar Lampung dirasa perlu 

untuk memiliki sebuah website yang mendukung e-commerce sebagai sumber 

informasi bagi konsumen dan juga sebagai media pemasaran dan penjualan secara 

online dengan pengelolaan barang yang tidak lagi dilakukan secara konvensional. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi 

materi skripsi dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi E-Commerce Untuk 

Usaha Penjualan Helm (Studi Kasus : Edi Helm Bandar Lampung).  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah website yang 

mendukung aplikasi e-commerce pada toko Edi Helm Bandar 

Lampung? 

2. Bagaimana hasil pengujian sistem website e-commerce pada toko Edi 

Helm Bandar Lampung berdasarkan ISO 25010?  

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan maka 

perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Website menyediakan informasi mengenai toko, produk, dan harga 

produk yang tersedia di toko Edi Helm Bandar Lampung. 

2. Pemesanan hanya dapat dilakukan jika sudah memiliki akun dan 

melakukan login. 

3. Pembayaran hanya menggunakan transfer melalui bank dengan 

melampirkan bukti transfer. 

4. Hanya membahas penjualan dan tidak membahas return barang. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Merancang dan membangun sebuah website yang mendukung aplikasi 

e-commerce pada toko Edi Helm Bandar Lampung sebagai sarana 

dalam menangani pembelian secara online untuk menjangkau lebih 

banyak minat konsumen. 

2. Menghasilkan pengujian sistem berdasarkan ISO 25010 pada toko Edi 

Helm Bandar Lampung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Instansi/Perusahaan 

Dengan adanya website yang mendukung e-commerce, diharapkan toko 

Edi Helm Bandar Lampung dapat melayani pembelian secara online. 

Juga sebagai sumber informasi bagi pelanggan tentang barang terbaru 

maupun informasi tentang toko Edi Helm Bandar Lampung itu sendiri. 

Diharapkan pula sebagai media dalam mempromosikan barang yang 

tersedia melalui internet sehingga bisa menjangkau konsumen di 

berbagai wilayah. 

2. Bagi Pelanggan 

Diharapkan dengan adanya website yang mendukung e-commerce ini, 

dapat memudahkan bagi pelanggan dalam mencari informasi mengenai 

helm dan meringankan proses pembelian tanpa perlu datang langsung 

ke toko untuk melakukan transaksi jual beli. 
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