
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi ini, persaingan semakin meningkat. Salah satunya 

adalah persaingan perdagangan, pihak yang mampu bersaing akan bertahan pada 

posisinya, sedangkan pihak yang tidak mampu bersaing akan mengalami 

kemunduran seiring perubahan waktu. Sangatlah efektif jika kita mempunyai 

sistem yang berteknologi tinggi untuk mendapatkan informasi secara cepat dan 

dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Kegiatan 

promosi, penjualan serta pencatatan transaksi penjualan yang dilakukan 

menggunakan bantuan perangkat lunak lebih mudah di bandingkan dengan 

dilakukan secara manual. Oleh sebab itu, sistem penjualan yang digunakan harus 

memenuhi syarat sebagai sistem yang baik agar dapat mempermudah dalam 

mengolah transaksi penjualan serta menghasilkan data berupa laporan yang 

dibutuhkan pemilik usaha. 

E-commerce adalah salah satu bagian yang paling terpenting dari internet 

akhir. Saat ini dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet di 

indonesia, telah memiliki dampak yang besar terhadap perubahan bisnis. Yaitu 

mulai dari cara beriklan, cara jual beli, cara berinteraksi antar manusia. E-

Commerce telah banyak merubah dalam proses jual-beli. Jika dalam suatu jual-

beli penjual dan pembeli bertemu, namun jika dengan ecommerce mereka tidak 

perlu bertemu. (Haryanti dan  Irianto, 2011)   

Dapur Renes merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner, 

menjual berbagai macam produk makanan seperti, cupcake karakter, pisang 
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krispy, bolu, pempek, nugget, dan buah-buahan. Media informasi yang digunakan 

berupa instagram dan facebook, sedangkan proses penjualan dengan cara 

konsumen datang langsung ke rumah. Hal ini menyebabkan penjualan produk 

hanya dapat dilakukan di dalam kota Lampung saja, karena Dapur Renes belum 

mempunyai aplikasi khusus untuk memasarkan produknya. Selain itu peluang 

penjualan di luar kota sangat menguntungkan. Kemudian, masalah lainnya belum 

mempunyai aplikasi umtuk pengolahan data penjualan misalkan : bukti transaksi 

penjualannya tidak ada, tidak ada rekapan laporan penjualan dan Dapur Renes 

kesulitan untuk mengetahui keuntungan yang di dapat perhari atau perbulannya. 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada tersebut, maka dibutuhkan suatu 

aplikasi E-commerce dengan menyediakan suatu proses bisnis untuk pelanggan, 

admin dan pemilik Dapur Renes. Pelanggan bisa langsung memesan produk yang 

diinginkan dengan membuka langsung aplikasi E-commerce Dapur Renes yang 

menyediakan fasilitas-fasilitas seperti: katalog produk berisi gambar dan 

informasi produk agar memudahkan promosi dan pelayanan pembelian jarak jauh. 

Aplikasi E-commerce diharapkan nantinya dapat membantu pihak Dapur Renes 

untuk meningkatkan penjualan, mempromosikan produknya melalui strategi 

pemasaran dengan aplikasi e-commerce, mempermudah dalam pengelolahan e-

commerce yang di miliki dan juga dapat membantu pihak pelanggan yang ingin 

mendapatkan informasi dan memesan produk tanpa harus datang ke rumah tanpa 

harus menghubungi pihak Dapur Renes melalui whatsapp, sms dan telepon. 

Perkembangan media baru dalam kajian pemasaran menimbulkan suatu 

paradigma baru (Thurau et al., 2010) dimana perusahaan perlu untuk 

menyesuaikan strategi pemasarannya. Salah satu konsep baru tersebut yaitu e- 
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commerce. Di Indonesia pengguna internet sudah mencapai angka 82 juta orang 

atau sekitar 30% dari total penduduk di Indonesia, berdasarkan data dari 

Menkominfo yang menyebutkan bahwa nilai transaksi e-commerce pada tahun 

2013 mencapai angka Rp130 triliun. Bolton Consulting Group (BCG) menyajikan 

data golongan kelas menengah di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 74 juta 

orang dan diprediksi pada tahun 2020, lebih lanjut BCG memperdiksikan bahwa 

terjadi kenaikan sekitar 141 juta orang atau 54% dari total penduduk di Indonesia. 

(Sidharta dan Sidh, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis 

mengambil judul “Aplikasi E-commerce dengan Model Business to Customer 

(B2C) pada Dapur Renes Bandar Lampung”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah pokok dalam 

proposal penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana aplikasi E-commerce dapat menghasilkan bukti transaksi 

penjualan dan menghasilkan laporan penjualan untuk mengetahui 

keuntungan yang di dapat perhari atau perbulannya? 

2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi E-commerce dapat membantu 

proses bisnis untuk pelanggan, admin dan pemilik Dapur Renes ? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penelitian fokus terhadap permasalahan yang telah di angkat,  maka 

lingkup permasalahan dibatasi sebagai berikut: 
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1. Inputan dalam e-commerce ini adalah katagori produk, input kategori 

produk, data diskon/ promo produk, data consumen , data pemesanan, dan 

data pembayaran. 

2. Jenis e-commerce yang digunakan Business to Customer (B2C) 

3. Jenis Pembayaran yang digunakan berupa ATM/ transfer Bank, dan COD 

4. Metode pengembangan sistem menggunakan prototype. 

5. Aplikasi yang digunakan yaitu Adobe Dreamwaver, Bahasa pemrograman 

yang digunakan yaitu PHP, Xampp sebagai server dan database yang 

digunakan yaitu MySQL. 

6. Output yang dihasilkan yaitu bukti transaksi pembayaran, laporan 

penjualan, dan laporan penjualan secara grafik. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang di dapatkan penulis sesuai dengan sistem yang akan di buat adalah : 

1. Aplikasi E-commerce dapat membantu pihak Dapur renes untuk 

mempromosikan produk-produk yang di miliki. 

2. Aplikasi E-commerce dapat membantu pihak Dapur Renes dalam 

pengelolahan data penjualan dan laporan penjualan. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Aplikasi E-commerce dengan Model Business to Customer pada 

Dapur Renes Bandar Lampung untuk membantu memasarkan produk 

di luar kota dan meningkatkan penjualan. 
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2. Aplikasi E-commerce dengan Model Business to Customer pada 

Dapur Renes Bandar Lampung untuk memudahkan dalam pengolahan 

data penjual dan transaksi. 

 

1.6. Metode Pengumpulan Data 

Penulis berusaha mendapatkan data yang akurat dan valid. Metode 

pengumpulan data yang digunakan yaitu: 

1. Wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara 

langsung. Kepada pihak-pihak yang terkait terhadap permasalahan yang 

berhubungan secara langsungdengan judul laporan yang dibuat. 

2. Pengamatan (Observation) 

Merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan 

dengan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan. 

3. Tinjauan Pustaka (Library Research) 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, 

mengutip, dan mengumpulkan data-data secara teoritis dari buku-buku 

yang ada sebagai landasan penyusunan laporan Tugas Akhir. 

4. Dokumentasi (Documentation) 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen tertulis maupun gambar. Hasil 

pengumpulan data dari observasi dan wawancara akan dapat dipercaya jika 

didukung oleh dokumen yang ada. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Sistem penyusunan laporan Tugas Akhir ini terdiri dari 5 (lima) bab yang 

saling berhubungan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Sistematika 

tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Manfaat sistem, Tujuan Penulisan  Laporan Tugas Akhir, Metode 

Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan mengenai aplikasi, E-commerce, Internet, Web Server, 

Hosting, PHP, MySQL, Dreamwaver, Metode Pengembangan Sistem Prototipe, 

Bagan Alir Dokumen, dan UML. 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 Bab ini menguraikan sejarah singkat berdirinya wirausaha, visi dan misi, logo, 

analisis sistem yang berjalan, use case diagram, use case scenario, class diagram 

dan perancangan aplikasi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan membahas tentang implementasi aplikasi. 

BAB V SIMPULAN DAN SASARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan sasaran yang 

digunakan bagi kemajuan wirausaha itu tersendiri. 
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