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    BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

E-Commerce adalah sebuah sistem jual beli yang bersifat on-line, dimana 

seorang pembeli tidak perlu selalu datang ke suatu toko ataupun perusahaan 

untuk membeli suatu barang. Saat ini e-commerce merupakan salah satu 

alternatif pilihan untuk sebuah perusahaan yang khususnya bergerak di 

bidang wiraswasta sebagai media informasi yang memudahkan adanya 

interaksi antara penjual dan pembeli tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan 

didukung oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan 

mudah didapat, perkembangan e-commerce pun semakin bertambah dan 

semakin diminati banyak perusahaan.  

Baby Shop Lampung merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

perdagangan aksesoris dan perlengkapan Bayi, saat ini sistem penjualan yang 

dilakukan pada Baby Shop Bandar Lampung menjadi tidak efisien karena  

konsumen harus datang langsung ke perusahaan jika ingin membeli dan ingin 

mengetahui tentang informasi produk terbaru pada Baby Shop. Selain itu 

sistem pemasaran yang dilakukan pada Baby Shop Bandar Lampung yaitu 

memasang Banner di samping pintu masuk perusahaan, maka hanya 

masyarakat sekitar yang dapat mengetahui tentang produk-produk yang 

ditawarkan oleh Baby Shop. Beberapa masalah yang terjadi pada Baby Shop 

akan mengakibatkan penjualan dan pemasaran Baby Shop Lampung hanya 

mencakup wilayah Bandar lampung. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh 

dengan pendapatan yang di terima perusahaan. Kebutuhan akan sistem 
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informasi khususnya teknologi informasi e-commerce atau disebut juga 

perdagangan elektronik merupakan aktivitas yang berkaitan dengan 

pembelian, penjualan, pemasaran barang ataupun jasa dengan memanfaatkan 

sistem elektronik seperti internet ataupun jaringan komputer. E-commerce 

juga melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan proses transaksi 

elektronik seperti transfer dana elektronik dan pertukaran data elektonik, 

dengan adanya teknologi informasi e-commerce bisa dijadikan solusi bagi 

perusahaan dagang untuk melakukan penjualan bagi para customer dan rekan 

kerjanya. Melalui pemanfaatan sistem informasi ini, diharapkan mampu 

memberikan kebutuhan akan data dan informasi kepada pelanggan, dimana 

pelanggan melakukan transaksi penjualan produk yang ada secara tepat dan 

cepat. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi perusahaan maka penulis 

memilih judul “Penerapan E-Commerce Business to Consumer dalam 

meningkatkan penjualan Pada Baby Shop Bandar Lampung”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa masalah yang terjadi pada Baby Shop lampung 

diantaranya konsumen yang ingin membeli dan ingin mengetahui tentang 

informasi produk harus datang langsung ke Baby Shop Lampung, selain itu 

sistem pemasaran yang dilakukan pada Baby Shop lampung yaitu memasang 

banner di samping pintu masuk perusahaan. Maka penelitian yang di rumuskan 

membahas tentang “Apakah Penerapan E-Commerce Business to Consumer di 

harapkan bisa membantu dalam meningkatkan penjualan pada Baby shop 

bandar lampung ?”. 
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1.3 Manfaat Yang Diharapkan 

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini antara lain:  

1. Bagi pengunjung, mendapatkan kemudahaan dalam memesan aksesoris 

dan perlengkapan bayi yang mereka inginkan. 

2. Bagi Baby Shop, dapat memberikan pelayanan dalam pemasaran dan 

penjualan secara online dengan Informasi yang lebih lengkap dari 

sebelumnya. 

3.  Bagi penulis, dapat menerapkan ilmu yang didapat selama mengikuti 

perkuliahan dalam membantu masyarakat pada dunia kerja. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan sistem penjualan dan 

pemasaran secara online pada Baby Shop lampung, karena pada sistem 

penjualan dan pemasaran yang berjalan di Baby Shop masih kurang optimal, 

yaitu sistem penjualan, customer harus datang langsung ke perusahaan jika 

ingin membeli dan ingin mengetahui informasi tentang produk, serta sistem 

pemasarannya masih menggunakan banner yang di pasang di depan pintu 

masuk perusahaan, dengan adanya masalah tersebut dapat mempengaruhi 

peningkatan penjualan pada perusahaan maka peneliti menerapan aplikasi e-

commerce business to consumer, fungsi sistem yang diterapkan di perusahaan 

dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan penjualan pada perusahaan.   

 


