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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi informasi di Indonesia telah banyak mengalami 

kemajuan, kemudian 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 agar dapat dipasarkan di setiap daerah secara online. Perusahaan 

harus mampu menyediakan produk dengan kualitas terbaik dan harga yang 

terjangkau, informasi produk yang akurat dan memberikan pelayanan yang cepat 

dan tepat untuk memenuhi kepuasan konsumen. 

Perusahaan Askha Jaya sebagai UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 

adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya 

lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas.  

UMKM Askha Jaya adalah perusahaan yang memproduksi beraneka ragam olahan 

keripik  seperti, keripik pisang, keripik nangka, dan keripik  singkong dengan 

berbagai aneka rasa seperti, rasa coklat, rasa keju, rasa greentea, rasa jagung manis, 

balado dan lain sebagainya. UMKM Askha Jaya dalam pengolahan data produk dan 

data penjualan saat ini masih menggunakan pencatatan secara konvensional, 

sehingga sistem yang ada pada UMKM Askha Jaya masih banyak mengalami 

kendala yaitu dibagian pemasaran seperti promosi dan periklanan, yang masih 

menggunakan brosur. Kemudian dibutuhkannya suatu penerapan teknologi 

informasi berupa sistem e-commerce yang diharapkan mampu memberikan 

manajemen pemasaran yang ada pada UMKM Askha Jaya. 
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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 adalah dapat membantu meningkatkan 

proses bisnis dari para pelaku usaha, karena mampu memperluas area pemasaran 

dan upaya untuk meningkatkan volume penjualan dengan cara membangun 

hubungan komunikasi yang bersifat interaktif dengan konsumen (Sandy, 2015).   

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat 

judul “Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Produk Berbasis Web Studi 

Kasus UMKM Keripik Askha Jaya”. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

diambil sebuah rumusan masalah, sebagai berikut: Bagaimanakah merancang dan 

membangun Aplikasi Pemesanan Produk Berbasis Web Studi Kasus UMKM Askha 

Jaya? 

 

1.3.   Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah yaitu hanya membahas tentang bagaimana meningkatkan 

volume penjualan terkait proses peningkatan daya penjualan dan mempermudah 

akses transaksi konsumen pada perusahaan mengunakan perkembangan teknologi 

informasi berupa e-commerce. 
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1.4.   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk merancang dan mengimplementasikan Rancang Bangun Aplikasi 

Pemesanan Produk Berbasis Web pada UMKM Askha Jaya. 

b. Untuk membantu meningkatkan volume penjualan pada UMKM (Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah) UMKM Askha Jaya. 

 

1.5.   Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam 

melakukan Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Produk Berbasis Web 

Studi Kasus UMKM Askha Jaya. 

b. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Askha Jaya  

Pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Askha Jaya, manfaat yang 

didapat adalah terbantunya proses pengolahan data dan peningkatan daya 

penjualan. 

c. Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat 

menjadi bahan referensi dalam bidang pendidikan khususnya bidang studi 

sistem informasi dan bermanfaat dalam menambah terapan ilmu di 

perpustakaan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat 

Indonesia. 
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1.6.   Metode Pengumpulan Data  

Penulis dalam pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:  

a. Wawancara  

Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara dilakukan 

penulis dengan cara bertanya langsung kepada bagian admin UMKM 

Askha Jaya mengenai data-data yang dibutuhkan dalam laporan ini. 

b. Observasi 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau 

observasi dan secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati 

UMKM Askha  Jaya seperti proses pembelian dan semua kegiatan yang 

dilakukan untuk mendukung penulisan penelitian. 

c. Dokumentasi  

Metode pengumpulan data, dokumentasi yang digunakan yaitu berupa 

dokumentasi foto, form dan wawancara. 

 

1.7. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Produk Berbasis 

Web Studi Kasus UMKM Askha Jaya, sepengetahuan penulis belum pernah 

dilakukan.Sebagai pendukung pernyataan maka penulis mendapatkan hasil dari 

referensi beberapa jurnal e-commerce. 

 

 

 

 


