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1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Imanuel (2014), kemajuan dari teknologi informasi dan juga

pemanfatannya terus meningkat dari waktu ke waktu, kecepatan dan keakuratan

informasi  akan menjadi tuntunan dalam menjalankan roda perekonomian baik  oleh

pelaku bisnisnya sendiri maupun oleh masyarakat dan

juga pemerintah. Penerapan  teknologi informasi pada proses bisnis atau perusahaan

dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat meningkatkan tingkat persaingan

perusahaan dengan menerapkan sistem berbasis internet.

Internet merupakan pasar global yang sangat besar dengan akses 24 jam tanpa

henti sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media promosi, menyediakan informasi

bagi pelanggan, bahkan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan

tersebut. Penerapan strategi penjualan pada perusahaan dapat dilakukan dengan

menggunakan teknologi internet yang lebih dikenal dengan istilah E-Commerce

(Electronic Marketing). Electronic commerce (e-commerce) merupakan konsep yang

bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang pada internet atau proses jual beli

atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk

internet. Dengan sebuah website, perusahaan dapat menjual produk atau jasa secara

cepat untuk dapat dikenal oleh masyarakat luas mengenai penjelasan produk atau jasa

yang lebih terperinci yang dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan informasi

yang diinginkan (Rudy, 2010).



Percetakan (printing) merupakan salah satu format media primer yang sulit

dicari penggantinya selama lebih dari 500 tahun. Printing bahkan dianggap sebagai

salah satu kebutuhan primer manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan

desain menjadi sebuah industri yang mempunyai trend permintaan global yang

meningkat terlebih jenis Perusahaan dibidang Jasa Desain yang dikhususkan untuk

mendesain undangan  sebuah event  undangan acara formal dan non formal misalnya

undangan ulangtahun, pernikahan, undangan event gathering karyawan dan undangan

lainnya (Watkins, 2012).

Dengan hal ini, sekarang ini makin banyak masyarakat yang menggunakan

jasa desain undangan  sebagai salah satu utama penunjang event yang akan

dilaksanakan agar para calon undangan yang diundang akan tertarik dengan

rangkaian acara salah satu usaha desain undangan adalah usaha pada Ladies Design

Printing.

Ladies Design Printing adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa

percetakan seperti percetakan undangan, brosur, dan lainnya. Namun, saat ini Ladies

Design Printing tidak memiliki aktifitas atau strategi khusus yang menangani

pemasaran dan penjualan. Ladies Design Printing di dalam memasarkan produk

dilakukan secara konvensional yaitu melalui penyebaran brosur, dan iklan sehingga

banyak konsumen yang tidak dapat mengetahui informasi mengenai Ladies Design

Printing, konsumen harus datang langsung ke Ladies Design Printing jika ingin

mendapatkan informasi atau ingin melakukan pemesanan mengenai percetakan,

pengolahan data pemesanan juga masih dilakukan secara manual yaitu dicatat



kedalam nota pemesanan, sehingga sering terjadi kehilangan data dan kerusakan nota

yang membuat pelayanan kurang maksimal.

Alternatif dari masalah diatas maka akan dibuat aplikasi pemasaran desain

undangan secara online yang memudahkan pelanggan dalam mendapatkan informasi

mengenai percetakan pada Ladies Design Printing. Hasil dari penelitian ini adalah

sebuah aplikasi pemasaran yang dapat menginformasikan mengenai undangan dan

pelanggan dapat melakukan pemesanan undangan dimana dan kapan saja selama

masih terhubung dengan jaringan internet.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat

oleh penulis adalah :

1. Bagaimana membangun sistem penjualan desain undangan pada Ladies

Design Printing ?

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem penjualan desain  pada Ladies

Design Printing ?

3. Bagaimana menguji sistem menggunakan ISO 9126 berdasarkan

Functionality (Fungsionalitas), Usability (Kebergunaan), dan Efficiency

(Efisiensi) ?



1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah yang penulis ajukan lebih terarah dan tidak

menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, maka penelitian ini penulis hanya dibatasi

dalam ruang lingkup sebagai berikut :

1. Perancangan dan pembangunan sistem penjualan dan memberikan informasi

ruang lingkup bisnis pada usaha Ladies Design Printing.

2. Output yang dihasilkan  berupa spesifikasi jasa yang di tawarkan kepada

konsumen yaitu berupa jasa desain.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan sistem penjualan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan

penjualan pelanggan yang ingin memesan jasa percetakan pada Ladies Design

Printing.

2. Mengimplementasikan sistem penjualan undangan pada Ladies Design

Printing.

3. Melakukan pengujian sistem menggunakan ISO 9126 berdasarkan

Functionality (Fungsionalitas), Usability (Kebergunaan), dan Efficiency

(Efisiensi) berdasarkan alur sistem yang dibuat.



1.5. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Bagi Universitas

a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai pengembangan ilmu

pengetahuan dalam kajian ilmu dan perkembangan teknologi.

b. Berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan

kajian terhadap aplikasi penjualanuntuk meningkatkan pelayanan

informasi dan kepuasan pelanggan.

2. Bagi Perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam

pengembangan dan pemanfaatan aplikasi penjualan untuk meningkatkan

pelayanan informasi dan kepuasan konsumen pada Ladies Design Printing.

3. Bagi pelanggan, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi

literatur tambahan untuk penelitian selanjutnya.


