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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

Persaingan yang terjadi dalam dunia perekonomian di Indonesia saat ini 

menjadi semakin ketat, terutama dalam bidang perdagangan. Seperti halnya yang 

terjadi pada industri perdagangan sepatu dimana perkembangan jumlah outlet-

outlet sepatu di Indonesia terus bertambah secara pesat yang terus bermunculan. 

Dari sekian banyak outlet yang ada, banyak hal yang menjadi pertimbangan 

konsumen untuk melakukan pembelian di outlet tersebut, masing-masing 

konsumen memiliki harapan yang berbeda mengenai produk apa yang akan 

mereka beli, dimana mereka akan membelinya, dengan harga berapa mereka akan 

membelinya, dan seringkali para konsumen berpikiran untuk memilih dan 

membeli suatu produk dengan media lain seperti layanan penjualan secara online. 

Toko Irken merupakan salah satu toko yang menjual produk sepatu yang 

berada di Yogyakarta. Toko Irken menjual produknya dengan cara memposting di 

sosial media seperti Facebook, Instagram, Line dan Whatsapp. Dengan 

mengupload gambar-gambar produk, tertimoni, membroadcast pada semua 

aplikasi sosial media dan mengirim detail produk, untuk setiap harinya. Toko 

Irken membuat laporan setiap harinya yang akan direkap setiap bulan untuk 

mengetahui hasil penjualan produk. Proses penjualan yang dilakukan toko Irken 

dinilai kurang maksimal dikarenakan market place yang dicapai tidak luas. Selain 

itu laporan harian dalam penjualan yang tercatat dalam buku rekap sering 

mengalami kesalahan menghitung maupun mencatat hasil penjualan produk. 
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Permasalahan yang ada diatas membuat took Irken mengalami penurunan omset 

yang diakibatkan kurang maksimalnya pangsa pasar yang bisa dicapai, pelayanan 

kurang maksimal dan laporan bulanan tidak tercatat dengan baik. 

 Berdasarkan permasalahan di atas maka diperlukan sebuah aplikasi e-

commerce yang dapat digunakan sebagai media penjualan secara online pada toko 

Irken. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat memudahkan pihak toko Irken 

dalam mengolah data transaksi penjualan beserta laporannya dan dapat 

memudahkan pembeli untuk melakukan pembelian secara online. Sistem ini akan 

dilengkapi perhitungan ongkos kirim dengan memanfaatkan API (Application 

Programming Interface) Raja Ongkir dan midtrans sebagai payment gateway 

(metode pembayaran). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana membuat aplikasi e-commerce berbasis web yang dapat 

digunakan sebagai media penjualan secara online? 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Pada pembuatan sistem ini terdapat beberapa luang lingkup antara lain: 

a. Sistem yang dibuat mencakup dalam pengolahan data penjualan dan 

laporan. 

b. Proses perhitungan ongkos kirim barang terintegrasi dengan penyedia jasa 

pengiriman POS dan TIKI menggunakan API Raja Ongkir untuk 
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mengimplementasikan perhitungan biaya/ongkos kirim. 

c. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa pemograman PHP dan 

MySQL sebagai databasenya. 

d. Midtrans sebagai payment gateway. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun suatu sistem e-

commerce sebagai media penjualan berbasis Web sehingga dapat membantu 

pelanggan dalam melakukan pembelian produk secara online dan membantu 

pemilik toko Irken dalam mengolah data transaksi penjualan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

a. Membantu pelanggan dalam melakukan pembelian produk dan proses 

pembayaran secara online. 

b. Menjadikan transaksi yang berjalan pada toko Irken lebih teratur. 

c. Meningkatkan efektifitas kinerja karyawan dalam melakukan proses 

pendataan, pelayanan transaksi penjualan dan membuat laporan transaksi. 

d. Informasi mengenai toko Irken lebih cepat tersampaikan kepada 

masyarakat. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

 Penyusunan laporan penelitian untuk Proyek Tugas Akhir memaparkan 

pembahasan secara mendetail tentang penelitian yang dilakukan, penulis 

menyusun laporan dengan sistematika penulisan sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah yang akan 

dihadapi, batasan masalah yang diambil, tujuan penelitian yang akan dicapai, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian untuk Proyek 

Tugas Akhir aplikasi e-commerce Berbasis Web. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan teori-teori yang 

digunakan untuk mencari informasi yang terkait dengan proyek tugas akhir.  

BAB III METODE PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan tentang analisis, metode penelitian dan perancangan 

aplikasi e-commerce berbasis web meliputi perancangan basis data, relasi tabel, 

struktur basis data, diagram alir data dan desain interface.  

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini menjelaskan penerapan sistem atau implementasi hasil analisis dan 

perancangan, yang berisi cara kerja sistem keseluruhan dan pengujian sistem. 

BAB V   PENUTUP  

 Bab ini adalah hasil dari pembahasan bab I sampai IV yang berisi 

kesimpulan sistem yang dirancang dan saran untuk perkembangan sistem ke 

depannya. 


	Page_14.pdf
	Page_15.pdf
	Page_16.pdf
	Page_17.pdf

