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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       E-Commerce adalah sebuah sistem jual beli yang bersifat online, dimana 

seorang pembeli tidak perlu datang ke suatu toko ataupun perusahaan untuk 

membeli suatu barang. Saat ini e-commerce merupakan salah satu pilihan untuk 

berbisnis yang khususnya bergerak di bidang industri kreatif sebagai media 

informasi yang memudahkan adanya interaksi antara penjual dan pembeli tanpa 

dibatasi ruang dan waktu. Dengan didukung oleh perkembangan teknologi 

informasi yang semakin canggih dan mudah didapat, perkembangan e-commerce 

pun semakin bertambah dan semakin diminati banyak perusahaan. 

        Joe & Co Furniture merupakan UMKM yang bergerak dibidang perdagangan 

suatu produk furniture siap pakai dan masih dilakukan secara manual 

memanfaatkan informasi dari mulut ke mulut. Apabila ada calon pembeli yang 

berminat terhadap produk Joe & Co furniture, maka harus datang langsung ke 

toko dan melakukan transaksi di tempat. Selain itu apabila Joe & Co furniture 

membuat inovasi produk baru, maka informasinya sulit untuk di sampaikan 

kepada masyarakat atau calon pembeli. Berdasarkan wawancara dengan pemilik 

perusahaan, pelanggan Joe & Co Furniture selain berada di kota Tanjung Pandan 

ada juga yang berasal dari luar kota pada pulau – pulau lain. Banyak pelanggan-

pelanggan Joe & Co Furniture yang menanyakan melalui telepon atau WA hanya 

sekedar ingin mengetahui apabila ada produk yang baru. Produk baru akan 

dikirimkan Joe & Co Furniture melalui WA kepada pelanggannya dengan 

informasi yang terbatas. Selain itu, Joe & Co Furniture di dalam menjalankan 

proses bisnisnya masih manual. Data – data pelanggan dan penjualan di catat 

kedalam sebuah buku, begitu pula data stok barang. Apabila Joe & Co Furniture 

ingin mengetahui berapa banyak barang yang telah terjual atau berapa stok 

barang, maka di butuhkan proses yang relatif lama karena akan di hitung 

menggunakan kalkulator. Sangat sulit bagi pemilik UMKM mengetahui barang 

mana yang paling diminati pelanggannya.  
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Berdasarkan masalah – masalah yang terjadi pada Joe & Co Furniture, maka 

pemilik UMKM menginginkan untuk dibuatkan aplikasi web yang dapat 

memecahkan permasalahan-permasalahan diatas. Berdasarkan penjelasan penulis 

diatas dalam penyusunan laporan ini mengambil judul “Perancangan E-

Commerce pada Joe & Co Furniture”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

      Adapun identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegiatan pemasaran produk masih dilakukan secara manual 

memanfaatkan informasi dari mulut ke mulut. 

2. Jika konsumen ingin membeli barang harus datang langsung ke toko 

3. Informasi produk baru tidak dapat disampaikan secara detil kepada   

Pelanggannya 

4. Apabila Joe & Co Furniture ingin mengetahui berapa banyak barang yang 

telah terjual atau berapa stok barang, maka di butuhkan proses yang relatif 

lama karena akan di hitung menggunakan kalkulator. 

  

1.3 Rumusan Masalah 

      Adapun rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana membuat aplikasi e-commerce pada Joe & Co Furniture yang 

dapat menyampaikan informasi secara detil kepada konsumennya? 

2. Bagaimana membuat aplikasi e-commerce pada Joe & Co Furniture yang 

dapat menangani konsumen yang akan membeli produk tanpa harus 

datang langsung ke toko? 

3. Bagaimana membuat aplikasi e-commerce pada Joe & Co Furniture yang 

dapat memberikan informasi kepada pemiliknya terkait banyaknya barang 

yang terjual? 
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1.4 Batasan Masalah 

      Adapun batasan masalah yang dibahas pada penelitian ini, yaitu: 

1. Dalam sistem ini no resi pengiriman melalui JNE atau TIKI akan di 

kirimkan melalui email atau WA pembeli. 

2. Dalam perancangan e-commerce pada Joe & Co Furniture ini 

menggunakan Metodologi waterfall dan tahapan – tahapan yang dilakukan 

sampai implementasi. 

 

1.5 Maksud dan tujuan 

      Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun 

website E-Commerce yang akan diterapkan di Joe & Co Furniture. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Membuat website untuk mempromosikan produk pada Joe & Co Furniture  

    sehingga penjualan produk lebih berkembang. 

2. Menyajikan informasi yang sesuai kebutuhan pada Joe & Co Furniture 

  

1.6 Metodologi Penelitian 

       Dalam merancang dan membangun website e-commerce di Joe & Co 

Furniture digunakan metode pengembangan perangkat lunak yang ada di dalam 

model SDLC (Sequencial Development Life Cycle). 

 

1. Requirement Analisis 

     Tahap ini pengembang sistem diperlukan komunikasi yang bertujuan untuk 

memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan 

perangkat lunak tersebut. Informasi ini biasanya dapat diperoleh melalui 

wawancara, diskusi atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk mendapatkan 

data yang dibutuhkan oleh pengguna. 
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2. System Design 

    Spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya akan dipelajari dalam fase ini dan 

desain sistem disiapkan. Desain Sistem membantu dalam menentukan perangkat 

keras(hardware) dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam 

mendefinisikan arsitektur sistem secara 

    keseluruhan. 

3. Implementation 

    Pada tahap ini, sistem pertama kali dikembangkan di program kecil yang 

disebut unit, yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Setiap unit dikembangkan 

dan diuji untuk fungsionalitas yang disebut sebagai unit testing. 

4. Integration & Testing 

    Seluruh unit yang dikembangkan dalam tahap implementasi diintegrasikan ke 

dalam system setelah pengujian yang dilakukan masing-masing unit. Setelah 

integrasi seluruh system diuji untuk mengecek setiap kegagalan maupun 

kesalahan. 

5.  Operation & Maintenance 

      Tahap akhir dalam model waterfall. Perangkat lunak yang sudah jadi, 

dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan termasuk dalam 

memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. 

Perbaikan implementasi unit sistem dan peningkatan jasa sistem sebagai 

kebutuhan baru. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Berikut adalah sistematika penyusunan laporan Skripsi: 

Bab I pendahuluan 

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah menjelaskan tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, ruang lingkup masalah 

dan sistematika penulisan. 

Bab II landasan teori 

Bab ini menguraikan tentang kajian teori yang digunakan dalam melakukan 

analisis dan penulisan Skripsi. kajian teori tersebut yaitu berisi definisi dasar 

metode yang digunakan dalam analisis 
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Bab III Metedologi Penelitian 

membahas mengenai bagaimana perancangan alur penelitiannya dari mulai 

pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang digunakan, tahapan 

pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah analisis data yang 

dijalankan. 

Bab IV Analisis Sistem 

Bab ini membahas mengenai deskripsi system yang sudah ada, evaluasi dan solusi 

system yang akan dibuat. 

Bab V Perancangan Sistem 

, membahas tentang proses yang dilakukan setelah kegiatan analisis. Pada bab ini 

dituangkan tentang proses pembuatan website. Mulai dari filosofi website, menu, 

tema sampai dengan fungsi-fungsi yang ada pada website tersebut. 

Bab VI Implementasi Sistem dan Pengujian 

Pengujian dan penerapan sistem informasi merupakan bab yang menjelaskan 

mengenai hasil pengujian yang dilakukan pada sistem informasi dan rencana 

penerapan sistem informasi tersebut  

Bab VII penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari tugas akhir yang telah disusun. 

 

 

 


