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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat 

cepat, seiring dengan kebutuhan manusia yang juga terus meningkat. Tekonologi 

informasi memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia saat ini, 

jadi masyarakat dituntut untuk mengikutin perkembangan teknologi saat ini.  

Usaha keluarga pada penelitian ini adalah Rumah Kriuk yang berdiri pada 

tahun 2017. Rumah Kriuk merupakan perushaan yang mengelola berbagai macam 

makan ringan seperti kerpik pedas, basreng, lidi-lidian dan masih banyak lagi.  

Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2017 ini berawal dari banyaknya warga kota 

Bandung yang menggemari berbagai macam cemilan pedas .Perusahaan ini sudah 

memiliki banyak pelanggan tetap yang rata – rata pelanggannya berasal dari kota 

Bandung dan Cimahi.  

Sistem penjualan dan pemasaran yang sedang berjalan di rumah kriuk saat ini 

masih dilakukan secara bertatap muka secara langsung dimana pembeli harus 

datang langsung ke toko untuk membeli barang yang diinginkan dan masih belum 

menggunakan sistem informasi serta media sosial untuk pemasaran dan penjualan 

produknya, seluruhnya masih dikerjakan secara manual dan belum 

terkomputerisasi yang menyebabkan promosi dan penjualan kurang efektif dan 

efesien.  Dengan masih menggunakan sistem yang seperti itu beban kerja untuk 

pihak perusahaan menjadi lebih banyak dikarena seluruh proses bisnis masih 

dilakukan secara manual. Sistem promosi pun masih mulut ke mulut yang 

mengakibatkan proses promosi tidak begitu efektif. Penjualan produk masih 

dilakukan seacara bertatap muka langsung atau pembeli hanya bisa mendapatkan 

produk dengan cara datang langsung ke tempat. Untuk sistem pembayaran pun 

masih terhitung tidak efektif karena pembayaran hanya bisa dilakukan di tempat 

secara langsung. Solusi yang diajukan untuk mengatasi permasalahan perusahaan 

ini yaitu dengan mengembangkan bisnis penjualannya yaitu E-Commerce. E-
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Commerce merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan 

pembeli dengan menggunakan media internet.   

Dibuatnya Sistem Informasi e-Commerce berbasis website ini adalah untuk 

meningkatkan pendapatan dengan menggunakan penjualan online yang biayanya 

lebih murah, serta dapat membantu mengurangi beban pekerjaan serta dapat 

meningkatkan penjualan dan promosi. Tidak hanya untuk pihak perusahaan, tetapi 

untuk para konsumen/pembeli juga dapat membantu dalam  membeli produk  secara 

online sehingga lebih efektif dan efisien, serta juga konsumen / pembeli dapat 

melacak (tracking) sudah sampai mana pesanan mereka, sehingga konsumen / 

pembeli dapat dengan mudah memonitoring sudah  sampai manakah produk 

mereka dan dapat memperkirakan kapan produk akan sampai ke rumah konsumen 

/ pembeli.  Agar pelanggan merasa aman dan nyaman perusahaan pun selalu 

melakukan pengecekan barang terhadap barang yang akan dikirim. Prosedur ini 

perusahaan lakukan untuk menghindari penipuan dan ketidak sesuaian barang yang 

akan dikirim nanti.  Jadi barang yang diterima pelanggan akan sesuai dengan yang 

dipesan dan pelangganpun bebas dari ancaman penipuan. Untuk masalah keuangan 

perusahaan menyediakan pihak ketiga dimana uang pelanggan akan di simpan oleh 

pihak ketiga hingga barang sampai tujuan dan pelanggan di beri waktu 3 hari untuk 

mengecek barang setelah sampai di pelanggan apakah barang sesuai atau tidak. Bila 

barang tidak sesuai pelanggan bisa mengembalikannya ke penjual dan uangpun 

akan di kembalikan kepada pelanggan dengan jumlah yang sama.  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dikembangkan web e-Commerce 

untuk mempermudah penggunadalam transaksi kapan dan dimana saja. Dari 

penelitian ini, maka diambil judul “PERANCANGAN E-COMMERCE UNTUK 

MEMBANGUN SISTEM LAYANAN INFORMASI MENGGUNAKAN CMS” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berikut ini adalah identifikasi masalah yang terjadi di perusahaan, 

diantaranya : 

1. Sistem pembelian masih manual dan sistem promosi hanya dilakukan 

melalui media sosial instagram. 
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2. Masih sedikitnya pembeli dari luar kota Bandung karena pemasaran yang 

kurang efektif.  

3. Sistem penjualan masih dilakukan secara bertatap muka secara langsung.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang serta identifikasi masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yakni: 

1. Bagaimana membuat Sistem Informasi e-Commerce penjualan dan 

pemasaran pada perusahaan sehingga dapat memudahkan dalam proses 

penjualan dan pemasaran (promosi)? 

2. Bagaimana membuat Sistem Informasi e-Commerce pada perusahaan 

sehingga memudahkan para konsumen dalam membeli produk ini 

khususnya konsumen dari luar daerah? 

3. Bagaimana membuat Sistem Informasi e-Commerce pada perusahaan 

sehingga memudahkan para konsumen dalam melakukan transaksi? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

1.4.1 Tujuan 

1. Membuat sistem informasi pemasaran yang dapat mempromosikan 

produk Rumah Kriuk secara luas. 

2. Membuat sistem informasi pemasaran pada Rumah Kriuk yang dapat 

memudahkan calon pembeli membeli produk perusahaan keluarga 

ataupun melakukan pencarian terhadap informasi produk. 

 

1.4.2 Manfaat 

Berikut adalah manfaat dari penelitian yang disarankan: 

1. Bagi pihak perusahaan keluarga melalui penelitian yang dilaksanakan 

akan membantu dalam hal penyampaian informasi yang ada menjadi 
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lebih efisien dan efektif serta diharapkan informasi yang disampaikan 

dapat tersampaikan kepada konsumen.  

2. Bagi pengakses website, akan lebih mudah dalam pencarian informasi 

dan lebih nyaman dalam mengakses berbagai fitur dan informasi yang 

ditampilkan, sehingga informasi terkait produk yang di inginkan akan 

lebih akurat dan efisien.  

3. Bagi mahasiswa/mahasiswi lain yang sedang melakukan konsep 

penelitian yang sama dapat menjadikan acuan atau referensi dalam 

menyusun sebuah laporan penelitian. 

 

1.4.3 Batasan Masalah 

Batasan pada penelitian ini yaitu :  

1. Penelitian ini hanya mencakup sistem informasi pemasaran seperti 

penjualan, pemesanan, tracking produk, transaksi, dan promosi. 

2. Penjualan mobil dan pemilik toko hanya di area kota Bandung. 

3. Informasi yang disediakan berupa informasi pemesanan produk yang 

berupa pemesanan, pembayaran, laporan penjualan dan laporan tentang 

produk. 

4. Sistem informasi produk dan layanan berbasis web tersebut dirancang 

dengan menggunakan Prestashop.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode pengembangan sistem yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan model SDLC (System Development Life Cyle) pengembangan atau 

rekayasa sistem informasi (software engineering) 
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Gambar 1.1. Kerangka Kerja Pengembangan Sistem Informasi (SDLC) 

a. Tahap awal, yaitu adalah tahap perencanaan (planning) 

b. Tahap kedua, adalah tahap analisis (analysis),  

c. Tahap ketiga, adalah tahap perencanaan (design)  

d. Tahap keempat, adalah tahap implementasi  

e. Tahap kelima, adalah pengujian (testing) 

f. Tahap keenam, adalah tahap pemeliharaan 

 

1.6 Sistematikan Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari beberapa bab dan masing masing bab dibagi 

menurut sub bab.  Adapun sistematika dari penulisan laporan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan,  membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang 

lingkup masalah, metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem 

aplikasi, waktu pelakasanaan serta sistematika penulisan secara umum.  
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Bab II Landasan Teori, membahas mengenai teori serta pemahaman terkait 

dengan kegiatan penilitian dan pengembangan sistem ini.  

Bab III Metodologi Penelitian, membahas tentang metode penelitian yang dipakai 

dalam pengumpulan data dan pengembangan sistem.   

Bab IV Analisis Sistem, membahas mengenai analisis sistem yang ada dan sistem 

yang dibuat berdasarkan pedoman sistem lama, identifikasi masalah, analisis sistem 

serta hasil dari analisis tersebut mengenai perancangan Website penjualan bagi 

Jajan Online.  

Bab V Perancangan Sistem, membahas tentang proses yang dilakukan setelah 

kegiatan analisis.  Pada bab ini dijelaskan sistem promosi dan penjualan Jajan 

Online dalam bentuk diagram UML.  

Bab VI Implementasi Sistem, membahas tentang proses pembuatan Website 

penjualan untuk Jajan Online. Selain itu juga proses implementasi di Jajan Online 

dengan memasukan fitur-fitur yang dibutuhkan.  

Bab VII Kesimpulan dan Saran, membahas tentang hasil-hasil yang dicapai 

selama penelitian dan saran-saran yang diajukan untuk pengembangan penelitian 

yang serupa di masa yang akan datang.  

 


