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Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, didukung dengan teknologi komunikasi yang menunjukkan peningkatan 

yang sangat signifikan merupakan alternatif yang tepat bagi suatu perusahaan untuk 

menunjang kinerja dari perusahaan tersebut agar dapat berjalan dan bekerja dengan 

baik. Ketatnya persaingan membuat mereka ingin memasarkan produk lebih luas 

dan dapat digapai di setiap daerah dengan cara memanfaatkan media online. 

Perusahaan harus mampu menyediakan produk dengan mutu yang baik, dan cepat 

tepat pelayanan yang lebih baik untuk memenuhi kepuasan pelanggan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan solusi untuk 

memudahkan masyarakat melakukan transaksi berbelanja yaitu membeli dan 

menjual barang serta jasa. Sebuah solusi yang dimaksud adalah dengan membuka 

usaha berbentuk dengan konsep e-commerce. e-commerce adalah penjualan atau 

pembelian barang dan jasa, antara perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah, 

dan masyarakat atau organisasi swasta lainnya, yang dilakukan melalui komputer 

pada media jaringan internet (Hartman, 2011). Salah satu contoh hasil penelitian 

yang menggunakan inovasi teknologi informasi pada proses bisnis dapat membantu 

meningkatkan proses bisnis dari para pelaku usaha, dikarenakan mampu 

memperluas area pemasaran dan upaya untuk meningkatkan volume penjualan 

dengan cara membangun hubungan komunikasi yang bersifat interaktif (Sandy, 

2015).   

E-commerce yang akan dikembangkan penulis diharapkan mampu menarik 

minat konsumen untuk melakukan transaksi pada website UMKM (Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah) Askha Jaya, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, 

efesiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional, kontribusi dari penelitian ini 

adalah melakukan rsancang bangun aplikasi pemesanan produk berbasis web, yang 

dibangun dengan mengunakan bahasa pemrograman PHP dengan model 

perancangan use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence 

diagram. Sistem yang telah dibangun kemudian dilakukan pengujian dengan 

menggunakan Black Box hasil pengujian 91,67% dinyatakan layak. 
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