
1 
 

BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Dewasa ini, teknologi internet semakin berkembang pesat. 

Perkembangan tersebut dapat kita lihat dengan semakin 

banyaknya user yang menggunakan fasilitas internet tidak hanya 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan untuk 

berkomunikasi dengan orang lain di dunia maya tetapi internet 

juga digunakan sebagai media promosi perdagangan antara 

perusahaan maupun badan usaha dengan konsumennya. 

Dalam perdagangan e-commerce banyak kategori yang 

dapat diperdagangkan secara online diantaranya toko souvenir 

kerajinan tangan yang ada pada Tais Market, toko ini 

menyediakan berbagai macam produk souvenir kerajinan tangan 

tradisional khususnya dari daerah Timor – Leste. Di toko Tais 

Market ini terdapat penjelasan yang menerangkan produk hingga 

masalah pembayaran agar konsumen lebih mudah menggunakan 

website ini. 

Dalam pencatatan transaksi pada toko Tais Market ini 

belum menggunakan sistem komputerisasi, sehingga 

menyebabkan pemilik usaha masih kesulitan untuk melihat 
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kondisi usahanya, karena pencatatan masih menggunakan 

sistem manual sehingga dapat menyebabkan output yang tidak 

sesuai, selain itu kurangnya promosi produk – produk terhadap 

masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin membangun sistem 

ini agar dapat mempermudah usaha pemilik dalam berbisnis. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dengan adanya beberapa latar belakang permasalahan 

diatas, maka perumusan masalahnya adalah : 

a. Bagaimana membangun sebuah aplikasi internet sebagai 

sistem informasi E-Commerce yang sesuai dengan keinginan 

user dan mampu diimplementasikan. 

b. Minimnya media yang digunakan untuk mempromosikan 

produk – produknya. 

c. Konsumen untuk mendapatkan suatu produk maka harus 

datang langsung ke tempatnya.  

d. Membantu perusahaan dalam menyediakan informasi yang 

akurat. 

 

1.3 RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pada permasalahan ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Memberikan informasi tentang souvenir yang dimiliki oleh 

Timor – leste berupa gambar. 

b. Konsumen dapat melakukan pembelian, pembayaran dan 

pengambilan barang tanpa harus datang ke tempatnya. 

c. Jika ingin melakukan pemesanan lebih dari stok yang tersedia 

maka sebelumnya harus melakukan konfirmasi kepada admin 

terlebih dahulu. 

d. Membrikan laporan – laporan seperti laporan barang terlaris, 

laporan perperiode, laporan pemesanan dan lain – lain. 

e. Pembayaran dapat dilakukan pada bank yang telah 

ditentukan. 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari 

penulisan ini adalah: 

a. Merancang program aplikasi e-commerce pada toko souvenir 

Tais Market berbasis web (situs)  yang bersifat user friendly. 

b. Memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk dapat 

melakukan transaksi pembelian, pembayaran dan 

menyediakan informasi tentang produk yang akan dibeli. 

c. Membantu perusahaan untuk mempromosi produk serta 

perusahaan dapat mengetahui laporan – laporan yang akurat. 


