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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Didalam dunia bisnis penjualan atau perdagangan, perkembangan 

teknologi informasi dianggap penting bagi suatu perusahaan dalam 

menjalankan bisnis. Salah satu fenomena yang saat ini mulai berkembang 

pesat adalah dengan munculnya situs-situs jual-beli online. Situs jual-beli 

online di Indonesia sudah ada sejak tahun 2000-an, namun baru beberapa 

tahun ini situs jual-beli online semakin ramai. Melalui situs jual-beli online, 

dapat menjangkau target pasar yang jauh lebih luas dengan biaya yang jauh 

lebih murah.  

Di Indonesia ada beberapa situs jual-beli online yang sudah terkenal 

seperti OLX.com, Tokopedia.com, Bukalapak.com, Lazada.com, Ebay.com, 

situs-situs tersebut menerapkan e-commerce customer to customer yang 

menyatakan model perdagangan yang terjadi antara konsumen dengan 

konsumen melalui media internet sebagai penyedia layanan penjualan yang 

memungkinkan orang-orang dapat menjual atau membeli barang di antara 

mereka sendiri. 

Belakangan ini usaha sepatu semakin menjanjikan keuntungan yang 

memuaskan. Hal ini dapat di buktikan melalui semakin berkembangnya toko 

online sepatu. Sepatu sudah menjadi gaya hidup dan kebutuhan yang melekat 

bagi sebagian besar masyarakat untuk meningkatkan performa berpenampilan 
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menarik bagi semua kalangan, selain itu banyaknya produk sepatu dengan 

harga murah kualitas original yang saat ini sedang trend banyak digemari. 

Dengan adanya sistem yang di khususkan pada penjualan dan pemasaran 

satu produk saja berupa sepatu dengan berbagai kategori sepatu akan membuat 

konsumen yang akan membeli sepatu lebih menghemat waktunya. Oleh 

karena itu dibangunlah “Penerapan Customer to Customer (C2C) pada 

Penyedia Layanan Penjualan Sepatu E-Shop”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

sebagai berikut : “Bagaimana Membangun Penerapan Customer to Customer 

(C2C) pada Penyedia Layanan Penjualan Sepatu E-Shop?”. 

1.3. Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dan menyadari adanya 

keterbatasan waktu serta kemampuan, maka dibuat ruang lingkup sebagai 

berikut : 

1. Aplikasi ini dapat diakses oleh : 

a. Masyarakat umum tanpa harus terdaftar member sebagai 

konsumen. 

b. Masyarakat umum yang terdaftar member sebagai user (pengguna 

sistem). 

2. Pengguna sistem dapat mengubah status penjualan 

3. Pengguna sistem dapat menambah produk yang akan dijual 
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4. Pengguna sistem dapat melakukan pembelian. 

5. Konsumen dapat melihat status order. 

6. Perhitungan biaya pengiriman berdasarkan provinsi dan kota tujuan. 

7. Tersedia kategori untuk produk sepatu wanita, pria dan anak-anak. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah Penerapan Customer to 

Customer (C2C) pada Penyedia Layanan Penjualan Sepatu E-shop yang 

dapat menampilkan informasi produk sepatu, detail pemesanan, dan laporan 

penjualan. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari sistem penyedia layanan ini dapat membantu : 

1. Bagi konsumen :  

a. Dapat menjadi alternatif untuk mencari produk sepatu. 

b. Dapat menjadi alternatif untuk pembelian sepatu yang diakses secara 

online. 

c. Dapat digunakan sebagai media penjualan dan promosi produk sepatu 

yang dimiliki. 

2. Bagi admin membantu masyarakat umum dan user sebagai marketplace 

online penjualan produk sepatu. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah:  

BAB I  : Pendahuluan 

Bab  ini  berisi  uraian  tentang  latar  belakang  masalah  yang  mendasari 

pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan 

masalah Penelitian, tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, serta sistematika 

penulisan.  

 

BAB II : Tinjauan Pustaka Dan Dasar Teori  

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang mengacu pada penelitian sebelumnya 

dan mendiskripsikan pengertian, jenis-jenis dan prinsip dasar yang 

digunakan didalam penelitian. 

  

BAB III : Metode Penelitian  

Bab ini berisi uraian tentang analisis kebutuhan, kebutuhan input, 

kebutuhan proses, kebutuhan output, kebutuhan perangkat keras, kebutuhan 

perangkat lunak, pemodelan yang digunakan dan gambaran umum sistem.  

 

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Bab  ini  berisi  uraian  tentang  implementasi  dan  uji  coba  sistem  serta 

pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.  

BAB V : Penutup 
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Bab ini berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran 

yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

hasil penelitian.  

 

 


