
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini persaingan di dunia bisnis semakin ketat dan dalam memperkuat bisnisnya 

banyak perusahaan menggunakan media-media periklanan untuk memasarkan barang 

dagangannya. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam satu dasawarsa terakhir 

ini membuat beralihnya media periklanan ke media internet. Internet juga suatu cara baru 

yang lebih menyenangkan untuk menggunakan web sebagai basis untuk aplikasi bisnis yang 

lebih luas, yang memperluas cara perusahaan untuk berkomunikasi dan meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk saling berbagi informasi (Nugroho, 2006).  

Proses bisnis pada toko penjualan kaos saat ini masih banyak yang dilakukan dengan 

cara manual. Seperti membuka toko ditempat tertentu dan dalam proses bisnis transaksinya 

pun harus datang langsung ke toko yang berada di Simpur Center. Sehingga penjualan dan 

pemasaran  yang dilakukan pun  masih sangat kurang maksimal karena hanya memajang 

produk disatu tempat, mempromosikannya hanya melalui orang lain dan memposting produk 

melalui sosial media instagram dan whatasapp pemilik toko.  

Diperlukan strategi penjualan dan pembelian yang baru untuk dapat meningkatkan 

penjualan dan pembelian produk agar produk tersebut tersebar dan diketahui oleh banyak 

pelanggan lainnya, sehingga dapat bersaing dengan pesaing bisnis lainnya. Salah satu stategi 

penjualan dan pembelian saat ini yang sedang berkembang adalah dengan melalui internet, 

khususnya website yang saat ini sudah berkembang dengan pesat. Penjualan dan pembelian 

dengan website menjadi media penyebar informasi yang efisien, cepat dan dapat dengan 

mudah diakses kapan dan dimana saja. Hampir seluruh perusahaan kecil maupun besar saat 

ini telah menggunakan website sebagai media penjualan dan pembelian. Proses membeli dan 

menjual atau tukar menukar produk, jasa atau infromasi melalui komputer dan terhubung 
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internet disebut E-Commerce. Dengan Proses menjual dan membeli dengan menggunakan 

internet dapat menghemat biaya dan waktu. Karena dapat dilakukan selama 24 jam dan 7 hari 

seminggu. Dimana saja dan kapan saja jika menggunakan koneksi internet. 

Karakter couple adalah perusahaan bisnis yang memulai usahanya pada tahun 2015. 

Karakter couple bergerak di penjualan pakaian pasangan. Pada awalnya bisnis karakter 

couple hanya menjual pakaian untuk anak-anak saja dan belum memiliki fasilitas seperti 

patung dan lemari untuk menyimpan stok produk ditoko dan sekarang karakter couple beralih 

memfokuskan bisnisnya pada penjualan pakaian pasangan.  

Proses bisnis dalam toko penjualan khususnya Karakter Couple yang bergerak dalam 

bisnis pakaian pasangan, selama ini proses pelaksaan bisnisnya masih dilakukan semua 

dengan manual seperti penjualan dan pemasaran produknya hanya pada disatu tempat tertentu 

saja dan ini mengakibatkan informasi yang dihasilkan hanya sebatas lingkup yang terbatas 

baik dari pelanggan dan transaksi penjualannya serta kurangnya media untuk 

mempromosikan produk.  

Melihat permasalahan yang digambarkan diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan adalah bagaimana membuat suatu website E-Commerce, yang nantinya 

digunakan untuk memfasilitasi pelanggan dan pebisnis dalam melakukan kegiatan penjualan 

dan pembelian. Website ini harus dapat memberikan informasi yang detail tentang segala hal 

yang berhubungan dengan produk yang ditawarkan. Website ini juga dapat melakukan 

transaksi pembelian, testimoni dan rating dari pembeli,  metode pembayaran yang beragam, 

dan laporan transaksi, laporan produk, laporan pelanggan. 

 Berdasarkan permasalahan yang diuraikan tersebut, maka penulis mecoba untuk 

menganalisa permasalahan yang terjadi dan penulis menetapkan judul penelitian ini adalah 

“RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI E-COMMERCE PADA KARAKTER 

COUPLE BERBASIS WEBSITE”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana mengimplementasikan E-Commerce B2C (Business to Costumer) pada 

Karakter Couple berbasis website ? 

2. Bagaimana menguji E-Commerce pada Karakter Couple berbasis website 

menggunakan pengujian Blackbox testing dan Iso 9126 aspek usability ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok rumusan masalah yang ada, maka 

penulis membatasi permasalahan pada : 

1. Website ini hanya menjual kaos oblong, kaos raglan, dan kaos couple yang ada 

ditoko saja. 

2. Laporan yang akan disediakan hanya laporan transaksi penjualan. 

3. Metode Pembayaran yang tersedia hanya Cash On Delivery, Transfer via Bank, 

Internet Banking. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk memperluas pemasaran, penjualan dan minat pelanggan pada toko karakter 

couple. 

2. Memudahkan dalam memberikan informasi produk yang ditawarkan. 

3. Memudahkan dalam melakukan proses transaksi antara pelanggan dan pemilik toko. 
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1.5 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Untuk perusahaan 

Sebagai media untuk menarik minat pelanggan dan mengenalkan produk lebih 

luas, serta memberikan informasi dengan mudah kepada pelanggan dan 

memudahkan dalam transaksi. 

2. Untuk penulis 

Menambah ilmu, wawasan, serta pengalaman bagi penulis dalam membuat sebuah 

aplikasi  berbasis Website sebagai bekal ketika di luar Universitas Teknokrat 

Indonesia. 

3. Untuk pengguna 

Memudahkan pengguna mendapatkan informasi tentang produk dan memudahkan 

dalam melakukan transaksi. 

 


