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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya masyarakat selalu menginginkan sesuatu yang berbeda, tidak 

terkecuali dengan cara berbelanja. E-Commerce merupakan suatu konsep inovasi 

perkembangan teknologi informasi yang dapat membantu meningkatkan proses 

bisnis dari para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan e-commerce mampu memperluas 

area pemasaran dan upaya untuk meningkatkan volume penjualan dengan cara 

membangun hubungan komunikasi yang bersifat interaktif dengan konsumen 

(Sandy, 2015). Mengikuti perkembangan teknologi informasi pada proses bisnis 

merupakan salah satu usaha penting bagi pelaku usaha untuk dapat bersaing dari 

para pesaingnya. 

PT Mandiri Multi Megah adalah suatu perusahaan yang bergerak sebagai 

distributor makanan ringan dari produk PT Dua Kelinci. Perusahaan ini 

beralamatkan di Jalan Pandawa II No. 26, Garuntang, Bandar Lampung. Sebagai 

salah satu perusahaan yang tergolong maju dan berkembang, PT Mandiri Multi 

Megah membutuhkan inovasi dalam proses bisnis untuk meningkatkan kinerja yang 

dimiliki oleh perusahaan. Salah satunya adalah adanya suatu sistem yang dapat 

melayani transaksi dari para konsumen perusahaan dengan menggunakan teknologi 

e-commerce. 

E-commerce secara strategis dapat berperan sebagai diferensiator yang dapat 

membentuk daya saing perusahaan melalui sejumlah keunikan baik produk maupun 

sistem pelayanannya (Turbam dkk, 2010). Dengan membangun e-commerce sendiri 
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maka kita bisa melakukan pengendalian atau dapat mengelola secara penuh 

terhadap website sesuai dengan kebutuhan. 

Salah satu inovasi pengembangan e-commerce tersebut bisa dilakukan 

dengan menggunakan teknologi informasi proses integrasi data didunia e-

commerce yaitu Electronic Data Interchange (EDI) yang merupakan cara 

komunikasi atau pertukaran transaksi bisnis, pertukaran data dan berbagai 

informasi menggunakan standar diantara dua pihak atau lebih dengan menggunakan 

media komputer disatu pihak ke komputer lain pada pihak lainnya (Laudon, 2010). 

PT Mandiri Multi Megah merupakan salah satu perusahaan yang membutuhkan 

adanya suatu inovasi perkembangan teknologi informasi. 

PT Mandiri Multi Megah ingin memiliki suatu sistem yang dapat membantu 

mempromosikan dan mengenalkan usaha miliknya dan juga meningkatkan 

penjualan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar dalam melakukan proses 

periklanannya, dengan adanya suatu inovasi e-commerce akan dapat mempermudah 

pihak perusahaan dalam memperluas area pemasaran dikarenakan dengan 

menggunakan situs website, jangkauan pengenalan produk perusahaan dapat 

diakses dimana saja dan kapan saja oleh konsumen yang ingin mengetahui terkait 

produk perusahaan, kemudian transaksi akan lebih mudah dan cepat dikarenakan 

konsumen dapat melakukan secara langsung pembayaran pada e-commerce yang 

akan diusulkan sebagai salah satu inovasi perusahaan. Kemudian sistem tersebut 

mampu memberikan keterangan terkait data ketersediaan barang yang ada pada    

PT Mandiri Multi Megah sebagai salah satu upaya pengendalian data barang dan 

memudahkan admin PT Mandiri Multi Megah dalam melakukan pembuatan 

laporan penjualan yang ada pada perusahaan.  
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Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat 

judul “Implementasi Sistem Informasi Penjualan Makanan Berbasis E-

Commerce Studi Kasus PT Mandiri Multi Megah”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diambil sebuah rumusan masalah, yaitu : 

a. Bagaimana membantu PT Mandiri Multi Megah dalam memasarkan dan 

menjual produk yang mereka miliki? 

b. Bagaimana mempermudah konsumen yang membutuhkan produk dari          

PT Mandiri Multi Megah tanpa harus berkunjung langsung terkait 

penghematan waktu dan mempersingkat jarak tempuh? 

c. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan E-Commerce 

menggunakan Metode EDI? 

  

1.3.  Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas penulis 

membatasi masalah yaitu : 

a. Lokasi penelitian adalah PT Mandiri Multi Megah. 

b. Menggunakan metode pendekatan EDI. 

c. Menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

d. Menggunakan database MySql. 

e. Hanya membahas terkait pemasaran dan proses transaksi pada PT Mandiri 

Multi Megah. 



4 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk membantu meningkatkan strategi pemasaran dan meningkatkan daya 

penjualan yang dimiliki oleh PT Mandiri Multi Megah dengan memberikan 

suatu usulan e-commerce. 

b. Untuk merancang suatu sistem yang dapat mengolah segala aktifitas yang 

berkaitan dengan memlihara komunikasi dan pelayanan dari perusahaan 

kepada konsumen dan mempermudah proses pembuatan laporan penjualan 

yang dibutuhkan, sekaligus memberikan saran inovasi menerapkan teknologi 

informasi pada PT Mandiri Multi Megah. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian proposal skripsi ini adalah : 

a. Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam 

menganalisis pembuatan Implementasi Sistem Informasi Penjualan Makanan 

Berbasis E-Commerce Studi Kasus PT Mandiri Multi Megah. 

b. PT Mandiri Multi Megah  

Manfaat yang akan didapat oleh PT Mandiri Multi Megah adalah mendapat 

suatu perancangan usulan penerapan teknologi informasi yang bertujuan 

untuk meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi serta pelayanan bagi 

konsumen terkait proses pemasaran dan transaksi yang terdapat pada              

PT Mandiri Multi Megah. 
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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 . 

 

1.6.   Metode Pengumpulan Data  

Penulis memperoleh data yang digunakan sebagai bahan penulisan laporan 

ini selama penelitian skripsi menggunakan metode sebagai berikut : 

a. Wawancara (Interview) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung 

dengan admin PT Mandiri Multi Megah bersangkutan mengenai data-data 

yang dibutuhkan dalam penulisan laporan ini, hasil wawancara disajikan 

dalam lampiran. 

b. Pengamatan (Observation) 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan 

mencatat secara sistematika terhadap unsur-unsur yang diamati dalam 

kegiatan  alur yang dilakukan untuk mendukung pengembangan sistem dalam 

penulisan laporan ini.  

c. Dokumentasi (Documentation) 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan 

membaca buku-buku yang berhubungan dengan data yang diperlukan untuk 

mengambil sebuah kesimpulan dalam pengembangan selanjutnya. 
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1.7. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Implementasi Sistem Informasi Penjualan Makanan 

Berbasis E-Commerce Studi Kasus PT Mandiri Multi Megah, sepengetahuan 

penulis belum pernah dilakukan. Sebagai pendukung pernyataan maka peneliti 

menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal penelitian 

terkait E-Commerce. 

 

1.8. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan pendahuluan yang menjelaskan Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, 

Metode Pengumpulan Data, Keaslian Penelitian dan Sistematika Penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan uraian teori yang mendukung pembahasan yaitu Tinjauan Pustaka 

Konsep Dasar Sistem, Nilai dan Kualitas Informasi, Pengertian Database, 

Pengertian E-Commerce, Pngrtian EDI, Alat Perancangan Sistem, Metode 

Pengembangan Sistem, Pengertian Adobe Dreamweaver, Pengertian PHP, 

Pengertian XAMPP, dan Pengujian BlackBox. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan metodologi yang digunakan dalam penelitian, meliputi Kerangka 

Penelitian, Tahapan Penelitian, Kerangka Pengujian BlackBox, dan Jadwal 

Penelitian. 
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BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang Analisis Kebutuhan, Sistem yang sedang berjalan saat 

ini, dan Desain Logis Rancangan Interfaces. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi, dan hasil pengujian dari penelitian yang 

telah penulis lakukan. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan Simpulan dan Saran dari hasil penelitian yang telah penulis 

lakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 


