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 Latar Belakang 1.1

Perkembangan teknologi internet memberikan peluang bagi pengusaha 

seperti perusahaan dagang yang mampu memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan pendapatan perusahaan. Meningkatnya transaksi penjualan online 

dapat diketahui pada hasil analisis yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara 

Jasa Internet Indonesia yang dilakukan pada tahun 2016 hingga 2017 menunjukan 

peningkatan 8%  dari 757 jiwa (APJII, 2017), sehingga hasil tersebut memiliki 

potensi untuk meningkatkan peluang dibidang penjualan online dengan 

memanfaatkan teknologi internet, salah satunya dengan cara menerapkan 

teknologi e-commerce sehingga proses pengenalan produk ke konsumen dapat 

diakses secara online (Susandi and Sukisno, 2017). 

Konsep e-commerce dapat digunakan sebagai strategi atau cara untuk 

menentukan target penjualan, beberapa jenis konsep e-commerce yang dapat 

digunakan seperti Business to Business yaitu proses transaksi yang dilakukan 

antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, konsep Customer to Customer 

yaitu transaksi yang dilakukan antara konsumen dengan konsumen serta konsep 

Business to Customer yang  merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan 

dengan konsumen, sehingga dari ketiga konsep tersebut konsep yang akan 

diterapkan yaitu Business to Customer dengan perusahaan sebagai penjual dan 

konsumen sebagai target penjualan (Kotler, 2014). 

Penggunaan konsep Business to Customer pada transaksi penjualan online  

di Indonesia tumbuh pesat yang ditunjukan pada data E-Marketer, 
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bahwa transaksi E-commerce Indonesia mencapai Rp 25,1 triliun pada 2014 dan 

akan naik menjadi Rp 69,8 triliun pada 2016 dengan hasil survey tersebut 

menghasilkan pertumbuhan e-commerce yang sangat pesat dan menghasilkan 

peluang untuk meningkatkan pasar dan minat pelanggan (databok.co.id). 

Penerapan konsep tersebut digunakan perusahaan agar mampu bersaing dengan 

perusahaan lainya pada bidang penjulan online. Penting adanya penerapan e-

commerce  pada bidang perusahaan dagang seperti keperluan dan aksesoris 

smartphone yang dijalankan oleh Askomsel. 

Askomsel merupakan perusahaan dagang yang menjual berbagai keperluan 

smartphone seperti aksesoris dan perlengkapan lainya, yang memerlukan konsep 

dan strategi pemasaran yang baik untuk mendapatkan minat konsumen dan 

peluang usaha. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menghasilkan 

permasalahan seperti transaksi penjualan masih dilakukan dengan cara konsumen 

datang  ke Askomsel, transaksi yang dilakukan tersebut berdampak pada 

penurunan pendapatan perusahaan yang disebabkan oleh persaingan bisnis yang 

dilakukan secara online. Proses pemasaran dilakukan menggunakan media sosial 

yang mampu memberikan informasi mengenai produk ke konsumen secara mudah 

akan tetapi belum adanya wadah sebagai media transaksi dan manajemen 

penjualan bagi perusahaan (Suryani, 2015). Hal tersebut yang mengharuskan 

perusahaan memiliki konsep dan target penjualan yang baik dengan menerapkan 

sistem secara online. 

Penerapan sistem tersebut diperlukan pengembangan sistem menggunakan 

metode extreme programming yaitu metode yang digunakan untuk 

mengembangkan sebuah perangkat yang akan dikembangkan secara cepat dan 
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sesuai kebutuhan pengguna. Tahap selanjutnya yaitu dengan memberikan 

rancangan sistem kepada perusahaan dan melakukan pengkodean serta 

penyerahan ke perusahaan (Pressman, 2012), pengembangan tersebut memiliki 

kelebihan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan memperjelas 

spesifikasi kebutuhan yang diinginkan pelanggan kepada pengembang perangkat 

lunak. Kebutuhan-kebutuhan yang telah diperoleh bertujuan untuk 

mengembangkan sistem dengan penerapan e-commerce. 

Dengan penerapan e-commerce, proses bisnis yang berjalan dapat 

menghubungkan Askomel dan konsumen melalui transaksi elektronik. 

Diharapkan dapat mempermudah konsumen untuk melihat spesifikasi produk 

yang ditawarkan oleh Askomsel seperti produk terbaru, diskon, penawaran 

menarik lainnya dan mampu meningkatkan daya beli konsumen dengan 

memberikan fitur berupa katalog produk, transaksi produk, pesan dan laporan 

untuk dapat menghasilkan aplikasi e-commerce yang dapat memenuhi kebutuhan 

dari Askomsel.  

 

 Rumusan Masalah 1.2

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana menerapkan metode extreme programming pada pengembangan 

aplikasi e-commerce Askomsel? 

2.   Bagaimana  cara menguji aplikasi  e-commerce pada Askomsel dengan 

menggunakan ISO /IEC 25010? 
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 Tujuan Penelitian 1.3

Tujuan merupakan konsep untuk mencapai suatu yang diinginkan, tujuan 

yang  dirancang yaitu : 

1. Menerapkan e-commerce dengan menggunakan konsep business to 

customer. 

2. Menguji aplikasi  e-commerce pada Askomsel dengan menggunakan ISO 

/IEC 25010 dengan menguji pada functional suitability, performace 

efficiency dan usability.  

 

 Batasan Penelitian 1.4

Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Proses transaksi meliputi, penjualan online, perekapan data pelanggan dan 

rekap data penjualan. 

2. Data yang digunakan meliputi data pelanggan, data produk, dan data 

transaksi penjualan. 

3. Tidak membahas tentang pengambalian produk yang telah dibeli. 

4. Hasil transaksi penjualan e-commerce dapat dilihat pada laporan rekap. 

5. Laporan tercetak untuk diberikan ke pemilik atau pimpinan, 

 

 Manfaat Penelitian 1.5

Manfaat  penelitian terbagi menjadi 4 bagian diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman sekaligus 

menerapkan teori yang didapat diperkuliahan dalam perusahaan ataupun di 

dunia kerja nantinya. 
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2. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya sistem e-commerce dapat meningkatkan pangsa pasar dan 

meningkatkan pendapatan. 

3. Bagi Pembaca 

Membantu peneliti lain yang ingin mengetahui proses transaksi                       

e-commerce. 

4. Bagi Lembaga Pendidikan 

Dapat memberikan informasi terbaru bagi pengembangan ilmu komputer 

mengenai aplikasi e-commerce. 


