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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi Informasi adalah suatu alat untuk menyajikan informasi

sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk

menyajikan informasi guna pengambilan keputusan pada perencanaan,

pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi suatu perusahaan

yang menyajikan sinergi pada proses mempertemukan kebutuhan pengolahan

transaksi harian yang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial

dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada

pihak luar tertentu dengan laporan–laporan yang diperlukan (Afifudin, 2016).

Salah satu teknologi informasi yang sangat dibutuhkan oleh beberapa perusahaan

atau instansi yaitu sistem informasi mengenai pembelian (e-purchasing).

E-purchasing yaitu sebuah sistem informasi antar organisasi dimana suatu

usaha dalam memenuhi kebutuhan atas barang dan jasa yang diperlukan oleh

perusahaan dengan melihat kualitas atau mutu, kuantitas dari barang yang dikirim,

serta harga dan waktu pengiriman yang tepat bertujuan untuk meningkatkan

transparansi, efektifitas dan efisiensi proses penjualan barang. Penerapan sistem e-

purchasing dapat dikembangkan oleh semua perusahaan manufaktur (Assauri,

2008).

Penjualan masakan dapur ibu di Bandarlampung masih melakukan

pemasaran menggunakan metode pembelian atau penjualan konvensioanal yaitu

melakukan promosi secara langsung dan menjual makanan mereka melalui situs-

situs social seperti facebook, instagram, dan twitter salah satunya Warung BABE
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yang mempromosikan melalui akun facebook, instagram, dan twitter. Metode

promosi tersebut cukup efektif dalam lingkup social produsen, namun cepat

dilupakan, karena pengguna facebook atau twitter hanya menggunakan situs-situs

tersebut untuk berinteraksi dengan kerabat atau memberikan opini mengenai isu

terkini dalam lingkup sosial mereka, bukan untuk mencari dan membeli suatu

produk. Tidak ada nya informasi mengenai masakan dapur yang dijual. Dan

menghadapi masalah dalam hal pembelian yaitu pembelian makanan hanya

menggunakan telepon atau datang langsung kewarung atau toko dikarenakan

sistem penjualan juga masih sebatas lingkungan rekan kerja atau kerabat, sehingga

diperlukan tempat yang lebih luas untuk dapat mempromosikan dan sistem

pembelian produk masakan dapur ibu.

Alternatif masalah diatas yaitu disarankan membuat sistem-sistem e-

purchasing masakan dapur ibu, diharapkan dengan adanya sistem ini penjual

mendapatkan keuntungan finansial yang semakin baik, dan bagi pembeli dapat

lebih menghemat waktunya untuk mencari barang yang ingin dibeli dan

menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pembeli. Pelanggan dapat

melakukan pembukaan aplikasi didalam web dengan memasukan Link yang

disediakan, selanjutnya pelanggan dapat melihat informasi seputar masakan ibu,

dan jika ingin melakukan pemesanan pelanggan harus melakukan registrasi

terlebih dahulu. Bukan hanya sebatas luang lingkup saja tetapi seluruh ibu di

Bandar Lampung dapat melakukan pembelian dimana saja dan kapansaja.

Berdasarkan penjabaran diatas maka penulis berminat untuk melakukan penelitian

yaitu “Implementasi E-Purchasing Masakan Dapur Ibu Berbasis Web di

Bandar Lampung”.
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1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasikan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang aplikasi e-purchasing penjualan masakan dapur ibu

pada aplikasi e-purchasing ?

2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi e-purchasing penjualan masakan

dapur ibu berbasis web ?

3. Bagaimana hasil pengujian sistem pada aplikasi e-purchasing penjualan

masakan dapur ibu berbasis web ?

1.3 Batasan Masalah

Supaya pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan

tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi

permasalahan yang akan dibahas, yakni:

1. Hanya wilayah Bandar Lampung khusus Kecamatan Tanjung Karang Barat

seperti Pempek Yoza, Rm Ampera Serba 10 ribu, Warung Ibu Naw, Warung

BABE, Warung Bunda Erna, Warung Pecel Ibu Sumiyati, Warung Soto

Lamongan, dan Warung Simpang Tigo.

2. Pembayaran dilakukan dengan cara COD dan Transfer.

3. Inputan sistem yaitu data registrasi, login, data masakan, data pesanan, data

pembayaram, dan informasi seputar masakan ibu.

4. Laporan yang dibuat adalah laporan penjualan.
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1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam perancangan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk menampilkan informasi penjualan masakan dapur ibu pada aplikasi

e-purchasing.

2. Untuk merancang aplikasi e-purchasing penjualan masakan dapur ibu

berbasis web agar pelanggan tidak harus datang langsung untuk melakukan

pembelian

3. Untuk  pengujian sistem pada aplikasi e-purchasing penjualan masakan

dapur ibu berbasis web menggunakan pengujian ISO 1926.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat perancangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

langsung maupun secara tidak langsung bagi pihak yang berkepentingan adalah

sebagai berikut:

1. Sebagai referensi untuk penelitian lain yang berhubungan dengan aplikasi e-

purchasing berbasis web.

2. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Ibu-Ibu di Bandar Lampung dalam

mengembangkan usaha dan meningkatkan promosi penjualan masakan

dapur ibu melalui web.


