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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Teknologi informasi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Salah satu teknologi informasi yang berkembang pesat adalah internet. Internet 

banyak dimanfaatkan untuk bertukar informasi di dalam dunia maya, dengan 

menggunakan teknologi internet masyarakat  dapat mengakases informasi dimana 

saja dan kapan saja, tanpa ada batasan waktu. Selain itu teknologi internet ini juga 

membutuhkan biaya yang murah bila dibandingkan dengan informasi yang akan 

kita dapatkan kemudian. Manfaat internet yang sangat besar tersebut tentunya 

memudahkan semua orang untuk mengakses berbagai informasi dengan cepat dan 

mudah. Sejak dikenalnya website semakin banyak organisasi bisnis yang memulai 

bisnis mereka di internet dengan memanfaatkan teknologi WWW (Word Wide 

Web). Perusahaan besar maupun individu dapat membuat website untuk 

menawarkan produk atau jasa mereka melalui alamat-alamat yang berdomain “dot 

com” (.com). Alamat domain tersebut didesain berdasarkan kebutuhan perusahaan 

sebagai saluran kegiatan jual beli dan  dapat di akases oleh berbagai kalangan 

dimanapun  dan kapan pun, kemudian  sering  disebut dengan situs E-commerce. 

E-commerce sendiri merupakan singkatan dari Electronic Commerce yaitu 

pembelian, penjualan, dan pertukaran barang atau layanan dan informasi secara 

elektronik, yaitu melalui jaringan komputer terutama internet (Handayani, 2016). 
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 E-commerce juga dapat diartikan sebagai layanan terhadap pelanggan, kerja 

sama dengan rekan bisnis serta membangun transaksi secara elektronik antara 

organisasi, situs E-commerce dibangun menggunakan bahasa pemrograman  

tertentu misalnya bahasa pemrograman HTML (Hyper Text Markup Language) dan 

PHP (Personal Home Page), halaman web yang berbasis dokumen HTML 

memiliki banyak kelemahan, salah satu kelemahannya adalah pada keterbatasan 

kemampuannya  untuk menghasilkan tampilan yang menarik dan konsisten untuk 

itu dibutuhkan piranti pendukung lainnya agar sebuah situs web meiliki tampilan 

yang menarik dan dapat memberikan berbagai layanan yang bermanfaat bagi 

pengunjungnya. Dengan menggunakan CSS (Cascading Style Sheet) untuk 

mengendalikan dan membangun berbagai komponen dalam web sehingga tampilan 

web akan lebih rapi, terstruktur, dan seragam. CSS sendiri merupakan aturan yang 

mengatur beberapa komponen dalam sebuah web seperti mengatur ukuran gambar, 

warna bagian tubuh pada teks, warna tabel, ukuran border, warna hyperlink, warna 

mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri, kanan, atas, bawah 

dan parameter lainnya sehingga akan lebih terstruktur dan seragam, perkembangan 

situs E-commerce semakin gencar dengan banyaknya situs-situs E-commerce yang 

berasal dari luar negeri ataupun lokal, bahkan saat ini bermunculan E-commerce 

layanan taksi online dan ojek online yang diminati masyarakat karena 

kemudahannya (Maryanto, 2009). 

Dengan semakin pesat dan tingginya mobilitas masyarakat serta manfaat 

internet yang sangat besar tentunya memudah semua orang untuk mengakses 

berbagai informasi dengan cepat dan mudah. Hal tersebut berkaitan dengan orang-

orang yang memiliki aktivitas tinggi termasuk wanita karir. Rutinitas harian yang 
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cukup padat membuat ibu rumah tangga khususnya wanita karir tidak bisa 

mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga sendiri, pekerjaan yang bisa dilakukan 

ibu rumah tangga menjadi terhambat karena adanya aktivitas yang tinggi sehingga 

banyak perkerjaan tak tertangani membuat kebutuhan akan Asisten Rumah Tangga 

(ART) sangat dibutuhkan, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPN) pada Agustus 2016 yaitu sebanyak 16.272.612 jiwa berkerja 

sebagai ART dan pengalami peninggkatan pada Februari 2017 menjadi 18.164.654 

jiwa, ART sendiri merupakan istilah untuk pembantu rumah tangga atau orang yang 

berkerja didalam lingkup rumah tangga majikannya (Ilmi, 2016). 

Dengan aktivitas masyarakat yang tinggi, muncul permaslahan dimana 

beberapa keluarga tidak mempunyai waktu untuk mencari ART dengan datang 

langsung ke yayasan penyalur penyedia jasa ART. Para keluarga ingin mencari 

ART dengan cepat, tanpa langsung ke lokasi penyalur ART. Dari masalah tersebut 

penulis akan membuat “Penerapan CSS Boostrap pada E-commerce Layanan 

Asisten Rumah Tangga” yang merupakan sebuah website atau situs untuk 

membantu memesan jasa ART untuk berbagai keperluan seperti menyapu, 

mengepel, mencuci piring, membersihkan tempat mandi dan dapur, merapikan 

kamar tidur dan membantu kegiatan rumah tangga lainnya.  

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut, 

1. Bagaimanan mengimplementaskan CSS boostrap pada E-commerce 

layanan asisten rumah tangga. 
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2. Bagaimana hasil pengujian menggunakan ISO 9126 dengan karakteristik 

Fungsionality, Reliability, Usability, dan Eficiency pada E-commerce 

layanana asisten rumah tangga apakah dapat membatu memberikan 

informasi tentang ART pada pencari jasa. 

1.2 Batasan Masalah 

Dalam penelitian yang diusulkan ini, permasalahan yang dibahas akan dibatasi 

ruang lingkupnya antar lain : 

1. Website E-commerce yang akan dibangun memiliki bentuk Costumer To 

Costumer (C2C). 

2. Data yang digunakan dalam pembangunan website E-commerce ini adalah 

data diri ART, Data diri penyewa jasa, tugas yang akan dikerjakan ART, 

reting kepuasan konsumen terhadap pelayanan ART, harga sewa jasa ART 

dan gambar atau  foto ART. 

3. Website E-commerce yang dibangun tidak membahas tentang transaksi 

kuangan yang terjadi antara yayasan/penyalur dan pencari jasa. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang diusulkan antara lain : 

1. Menerapkan CSS Bootstrap dalam membangun  E-commerce  layanan 

asisten rumah tangga. 

2. Memberikan sarana sistem informasi untuk  mempertemukan   pencari jasa 

untuk mencari  ART sesuai kebutuhannya dengan penyalur yang 

menyediakan jasa ART dengan mudah dan memberikan sarana bagi 

penyalur untuk mempromosikan ART yang akan disewa jasanya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan ini adalah , 

1. Bagi Peneliti 

Dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh pada 

saat kuliah dan menambah wawasan serta pengalaman. 

2. Bagi Pencari jasa 

Mempermudah masyarakat dalam mencari ART tanpa harus datang 

langsung ke yayasan penyalur ART serta dapat mengetahui biaya sewa ART 

secara transparan dan dapat memilih pekerjaan apa saja yang akan 

dilakukan oleh ART yang disewa. 

3. Bagi Penyalur 

Dapat menjadi sarana bagi penyalur menawarkan jasa ART nya dengan 

mudah dan dapat memberikan informasi bagi pencari jasa dengan lebih 

efisien dan detail. 

4. Bagi Asisten Rumah Tangga 

Dapat menjadi matapencarian bagi ART dan dapat memperbaiki 

perekonomian ART yang bersangkutan. 


