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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini Perkembangan dalam dunia usaha yang semakin maju menyebabkan 

timbulnya persaingan yang semakin ketat. Pemasaran dan promosi menggunakan 

teknologi online sangat berpengaruh dalam perkembangan  perusahaan furniture. 

Aktifitas internet ini akan sangat menguntungkan bagi penjual maupun pembeli. 

Bagi penjual, E-commerce akan membantu memperluas daerah pemasaran produk 

dan jasa yang akan dijual, sedangkan bagi pembeli, akan mempermudah 

mendapatkan dan membandingkan informasi tentang produk dan jasa yang akan 

dibelinya.  

E-Commerce adalah penjualan atau pembelian barang dan jasa, antara 

perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintahan, dan masyarakat atau 

organisasi swasta lainnya, yang dilakukan melalui komputer pada media jariangan 

(Candra & Dadang, 2013). Salah satu contoh hasil penelitian yang menggunakan 

inovasi teknologi informasi pada proses bisnis adalah 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 dengan 

konsumen (Sandy, 2015). E-commerce yang akan dikembangkan oleh penulis 

diharapkan akan membantu menarik minat konsumen serta meningkatkan 

penjualan pada perusahaan. 
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Agus Mebel Jati Ukiran Jepara Furniture adalah sebuah usaha yang bergerak 

dibidang furniture yaitu memproduksi dan memasarkan produk-produk meubel. 

Adapun produk yang ditawarkan, mulai dari almari, meja, kursi, buffet, tempat 

tidur dll. Untuk mencapai peningkatan dalam proses penjualan maka harus 

memiliki proses pemasaran yang baik. Melihat kebutuhan akan furniture 

mengalami peningkatan yang banyak dari berbagai kalangan, banyak orang 

memanfaatkan untuk mendirikan usaha dibidang furniture. Jika  diamati 

sesungguhnya inti persaingan saat sekarang ini lebih pada bagaimana menyadari 

betul siapa target market yang menjadi sasarannya, seberapa tinggi kualitas 

produknya. Penting bagi perusahaan yang dijalankan harus memiliki e-commerce 

agar meningkatkan pemasaran ataupun penjualan pada usaha itu sendiri. 

Masalah yang dihadapi Agus Meubel Jati Ukiran Jepara Furniture banyak 

konsumen ketika ingin memesan produk mengalami kesulitan untuk mengetahui 

detail produk yang ditawarkan, karna konsumen harus datang langsung untuk 

melihat produk dan melakukan pemesanan. Cara seperti ini tentunya sangat 

lambat dalam memasarkan sebuah produk. Hal ini dikarenakan tidak adanya e-

commerce dalam mempromosikan sebuah produk. Masalah tersebut 

membutuhkan solusi untuk menyelesaikannya. Salah satu langkah yang dapat 

ditempuh untuk menghadapi masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan 

teknologi internet yaitu dengan pemanfaatan E-Commerce dalam bidang 

penjualan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini membahas 

“Analisa dan Perancangan E-commerce pada Produsen Furniture”. 
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Pembangunan sistem informasi untuk pemasaran, penjualan, pada usaha ini 

diharapkan dapat memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan dan 

pembelian terhadap produk yang dipasarkan oleh Agus Meubel Jati Ukiran Jepara 

Furniture. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah  

1. Bagaimana pelanggan melakukan transaksi pembelian secara online? 

2. Bagaimana membangun E-commerce untuk meningkatkan penjualan pada 

Agus Meubel Jati Ukiran Jepara Furniture? 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Perancangan aplikasi E-commerce hanya sebatas dari pemesanan, 

penjualan dan pembayaran yang dilakukan secara langsung (Cash On 

Delivery). 

2. Dalam merancang aplikasi E-commerce menggunakan OpenCart dan 

Xampp. 

3. Data yang digunakan dalam pembangunan E-commerce ini adalah data 

produk, data kategori dan sub kategori produk, detail produk, harga 

produk, dan stok produk. 

4. Perancangan E-commerce ini fitur yang digunakan katalog, keranjang, 

transaksi, pembayaran. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pelanggan dapat melakukan transaksi secara online dengan dibangunnya 

Penjualan eletronik (e-commerce).  

2. Membangun penjualan elektronik (e-commerce) berbasis web pada toko 

Agus Meubel Jati Ukiran Jepara Furniture. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk Instansi : 

1. Memberikan kemudahan pada konsumen Agus Meubel Jati Ukiran 

Jepara Furniture untuk mendapatkan Informasi produk secara lengkap.  

2. Dapat meningkatkan penjualan pada Agus Meubel Jati Ukiran Jepara 

Furniture dari media pemasaran yang diusulkan. 

b. Untuk Mahasiswa 

1. Untuk mengetahui cara menginformasikan suatu instansi dengan 

menggunakan website dan mengetahui cara pembuatan website. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan ataupun referensi 

untuk mahasiswa/i melakukan penyusunan terhadap analisis dan 

perancangan E-commerce.  

c. Untuk Masyarakat 

1. Mempermudah masyarakat saat mencari produk yang diinginkan. 

2. Dapat membantu masyarakat luas untuk mengetahui berbagai macam 

tipe produk furniture.  


