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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

E-commerce adalah sebuah sistem jual beli yang bersifat on-line, dimana 

seorang pembeli tidak perlu selalu datang ke toko atau sebuah perusahaan untuk 

membeli suatu produk. Saat ini e-commerce merupakan salah satu alternatif 

pilihan untuk sebuah toko atau perusahaan yang khususnya bergerak pada 

wiraswasta sebagai media informasi yang memudahkan adanya interaksi antara 

penjual dan pembeli tanpa harus di batasi oleh ruang dan waktu dengan 

didukungnya perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan 

mudah didapat, perkembangan e-commerce semangkin bertambah dan banyak 

diminati. (Manseni, Ance Teresia. 2016) 

Ngabean cell merupakan sebuah toko aksesoris untuk gadget yang 

bergerak pada bidang perdagangan aksesoris gadget siap pakai dimana pada saat 

ini toko ini hanya menjualkan produknya secara offline. Tujuan dari pembuatan e-

commerce untuk sisi pelanggan yaitu untuk mempermudah pembeli melihat 

melihat barang terlebih dahulu dan tidak perlu harus langsung datang ketoko 

dikarenakan beberapa faktor jauh nya lokasi, sudah pergi ketoko tapi barang yang 

jual tidak tersedia lagi, atau pelanggan harus bertanya terlebih dahula kepada 

pemilik toko tentang spesifikasi tentang barang yang ingin dibeli. Hal ini tentu 

membuat pelanggan harus menyempatkan waktu untuk pemilik toko melayani 

yang lain dulu. Beberapa pelanggan juga menginginkan pula sistem yang yang 

mempermudah para pelanggan mengetahui spesifikasi lengkap tentang barang 
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yang dijual pada toko Ngabean cell dan dari sisi pemilik toko yaitu untuk 

meningkatkan penjualan yang dikarenakan toko ini masih menjual produknya 

secara offline dengan adanya e-commerce maka akan pemilik toko bisa 

mempromosikan produk-produk yang dijual supaya produknya tersebut mudah 

untuk dikenali oleh pelanggan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi, dilakukan penilitian yang 

tujuan untuk memanfaatkan teknologi untuk mengatasi masalah yang ada. 

Perancangan dan implementasi akan dibangun sebuah website yang akan 

digunakan sebagai media periklanan barang-barang ditoko untuk pelanggan atau 

pembeli secara online. Sistem ini dapat diolah secara elektronik menggunakan 

komputer yaitu menggunakan teknologi framework codeigniter berbasis web 

dengan arsitektur MVC (Model, View, Controler) agar program dapat lebih 

terstruktur dalam pengolahan data dan mempermudah management di sisi admin. 

Dan menghemat waktu dalam pembuatannya karena dapat memanfaatkan fungsi 

atau class yang sudah disediakan. Pada sisi UI/UX menggunakan bootstrap agar 

lebih menarik pelanggan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terdapat  masalah yang dihadapi yaitu 

bagaimana mengimplementasikan website e-commerce untuk mempermudah 

pelanggan untuk mengetahui spesifikasi barang, stock barang, barang apa saja 

yang dijual tentu nya untuk lebih mengefisienkan waktu, dapat meningkatkan 

penjualan yang dari sebelumnya bersifat offline menjadi online dan memudahkan 

mempromosikan produk-produk yang dijual. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Mengigat permasalahan yang timbul maka banyak aspek yang harus di 

perhatikan dalam membagun website e-commerce  ini. Maka dibuat lah 

ruanglingkup sebagai berikut : 

1) Media periklanan ini dibangun dari awal dikarenakan toko ini belum 

memiliki media periklanan sama sekali. 

2) Aplikasi yang dibangun memberikan informasi yang sederhana dalam 

bentuk visual dan teks tentang barang barang yang dijual di toko 

Ngabean cell. 

3) Admin dapat mengedit data produk seperti menghapus, mengedit, 

menambah data. 

4) Website e-commerce ini lebih berfokus pada manfaat libary gmail yang 

terdapat pada Framework Codeigniter. 

5) Notifikasi gmail yang dikirim hanya bisa pada gmail. 

6) Metode pembayaran masih bersifat manual. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Bagi pihak pengelolah Ngabean Cell, penelitian ini diharapkan dapat 

meningkatkan penjualan dan mengembangkan strategi pemasaran berbasis 

website. 

Bagi pelanggan Ngabean Cell, penelitian ini diharapkan untuk 

mempermudah transaksi, mencari barang yang diinginkan tanpa harus jauh-jauh 

datang ke toko dan akan lebih mengefisienkan waktu. 
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Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

manfaat untuk menambah wawasan dan menjadi referensi dan saran bagi peneliti 

selanjutnya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memiplentasikan website e-

commerce yang akan mempermudah pelanggan untuk mengetahui spesifikasi 

barang, stock barang, barang apa saja yang dijual tentu nya untuk lebih 

mengefisienkan waktu, dapat meningkatkan penjualan yang dari sebelumnya 

bersifat offline menjadi online dan memudahkan mempromosikan produk-produk 

yang dijual. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk dapat memahami lebih jelas penelitian ini, maka laporan – laporan 

yang terterra pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan 

sistematika penyampaian sebagai berikut : 

1) BAB I LATAR BELAKANG MASALAH 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang 

diambil dari kutipan buku atau dari penelitian serupa yang telah dilakukan 

sebelumnya yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta 

beberapa literature review yang berhubungan dengan penelitian. 



5 
 

 
 

3) BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan eksperimen yang yang dilakukan dalam 

penelitian meliputi analisis sistem, analisis kebutuhan yang mencakup 

kebutuhan masukan, proses, keluaran, kebutuhan software dan hardware, 

pemodelan penelitian, dan rancangan tabel sesuai kebutuhan input data. 

4) BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan analisa sistem yang dibuat, serta membahas 

sistem dengan melakukan pengujian dengan metode pengujian sistem yang 

ditentukan. 

5) BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa 

dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya. 

6) DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini berisi mengenai daftar sumber atau rujukan materi yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

7) LAMPIRAN 

Bagian ini berisi lampiran-lampiran yang menjelaskan secara detail 

yang tidak dapat secara lengkap dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. 


