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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan kebutuhan informasi sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat khususnya ilmu komputer, dalam 

hal ini komputer  memegang peran yang sangat penting sebagai alat bantu dalam 

pengelolahan data. Penggunaan komputer yang di lengkapi dengan program 

aplikasi yang menunjang akan menghemat waktu, biaya dan tenaga serta 

memudahkan dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan. 

Website sebagai salah satu contoh peranan teknologi informasi yang 

merupakan suatu aplikasi yang dapat memberikan kemudahan bagi setiap 

penggunanya untuk memperoleh informasi secara cepat. Saat ini Website 

bukanlah hal yang asing lagi karena telah banyak digunakan oleh berbagai bidang 

perusahaan, organisasi maupun individu sebagai media atau sarana untuk 

memperoleh informasi maupun memberikan  informasi  yang berguna bagi semua 

pihak yang berkepentingan. Selain itu juga sering  digunakan sebagai sarana 

bisnis dalam melakukan transaksi  atau memberikan pelayanan kepada konsumen. 

Pixmedia yang berlokasikan di jln. A.Yani Dalam No.142 Batin Tikal Taman 

sari, Kota Pangkalpiang  merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa 

percetakan dan desain barang, berupa digital printing, pelakat, gelas mood dan 

lain-lain. Pixel media ini lebih mengedepankan produk dan kualitas barang yang 

dijual untuk menunjang pengembangan cabang toko dikemudian hari, selain itu 

Pixmedia juga menggunakan sistem penjualan barang kepada konsumen secara 

manual dengan proses bisnis konsumen datang langsung ke Pixmedia dan 

transaksi dilakukan secara langsung di tempat.  

Pengembangan  usaha merupakan salah satu konsentrasi bagi setiap 

perusahaan. Hal ini tentunya tidak mudah karna mengingat  begitu banyak pesaing 

yang bermunculan. Dimana semua orang mengharapkan  sesuatu yang serba 

peraktis dan cepat. Begitu pula teknologi internet yang semakin berkembang serta 

penggunanya yang semakin meluas ke berbagai bidang internet  menjadi sesuatu 
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yang  tidak bisa dipisahkan dari aktifitas sehari-hari. Saat ini proses bisnis 

pemesanan jasa percetakan yang terjadi masih dilakukan konsumen secara manual 

dengan menggunakan telepon atau datang langsung ke perusahaan untuk 

membeli/memesan barang yang diinginkan. Pemesanan barang belum terdukung 

oleh  sebuah media aplikasi  yang berbasis website dalam berhubungan dengan 

konsumen. Pixmedia belum mempunyai website pemesanan barang sehingga 

mempersulit konsumen  dalam pemesanan jasa percetakan. 

Berdasarkan masalah yang di alami Pixmedia maka penulis mengusahakan 

untuk membuat penelitian dengan judul yaitu “ANALISA DAN 

PERANCANGN E-COMMERCE  PADA JASA PERCETAKAN 

PIXMEDIA DENGAN METODOLOGI  BERORIENTASI OBJEK” ini di 

harapkan mampu menjadi media aplikasi website  dan memudahkan dalam 

penyampain, mengenalkan ataupun dalam hal pemesanan produk dan dapat 

membantu proses  pertumbuhan usaha. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan Uraian diatas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang sebuah aplikasi e-commerce dengan metodologi 

berorientasi objek yang dapat memudahkan konsumen memesan barang dan 

jasa? 

2. Bagaimana cara  mengimplementasian perancangan e-commerce pada 

Pixmedia? 

3. Bagaimana cara untuk  mempermudah konsumen dalam melakukan pembelian 

tanpa harus  datang langsung ketempatnya? 

4. Bagaimana cara mempromosikan agar dapat menarik banyak pelanggan? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang penulis batasi adalah: 

1. Sistem informasi  e-commerce yang digunakan hanya menyediakan 

pembayaran dengan cara media transfer. 
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2. Sistem informasi e-commerce yang dibangun tidak membahas mengenai 

pembeli ke supplier. 

3. Sistem informasi e-commerce yang dibangun hanya sebagai media penjualan 

online keseluruh kota-kota di Indonesia. 

4. Sistem informasi yang dibuat hanya meliputi sistem pemesanan dan penjualan  

barang pada jasa perceteakan Pixmedia. 

5. Sistem informasi yang dibangun  berbasis website dengan menggunakan 

bahasa pemrograman php dan mysql sebagai databasenya. 

 

1.4 Manfaat dan Tujuan Penelitian 

 Adapun manfaat dan tujuan untuk beberapa pihak dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1.4.1. Manfaat penelitian 

 Adapun manfaat dan tujuan untuk beberapa pihak dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Manfaat untuk jasa percetakan Pixmedia 

 Untuk mendukung berjalannya kegiatan penjualan di Pixmedia. 

2. Manfaat untuk konsumen pixmedia 

Untuk mempermudah konsumen mendapatkan informasi yang bersangkutan 

dengan produk yang ditawarkan. 

3. Manfaat untuk peneliti 

Untuk menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) dan untuk dapat 

lebih mengetahui dan menambah pengetahuan tentang e-commerce. 

 

1.4.2. Tujuan penelitian  

 Tujuan penulisan ini diharapkan dapat membantu memperbaiki sistem 

yang ada agar menjadi lebih baik dan efesien, sehingga dapat mempermudah 

dalam melakukan proses  transaksijual beli pada jasa percetakan Pixmedia. 

a. Merancang suatu E-commerce dimana pelanggan dapat melakukan pemesanan 

secara online. 

b. Merancang suatu penjualan secara langsung yang sistematis. 
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c. Memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan transaksi 

pembelian secara mudah dan cepat tanpa harus datang langsung ketempat. 

d. Dapat mempermudah pelanggan dalam mengakses informasi. 

e. Pelanggan dapat melihan produk dann harga up to date. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam melakukan  penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Model 

Pada penelitian ini penulis menggunakan model Waterfall  dimana dengan model 

ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu Analisis Kebutuhan 

perangkat lunak dan Desain. 

2. Metode 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode berorientasi objek dimana 

didalam metode ini terdapat Class, Method, Object dan Massage yang berkaitan 

dengan sistem Informasi yang akan dibuat. 

3. Alat Bantu Pengembangan Sistem 

Pada penelitian ini penulis menggunakan alat bantu pengembangan sistem UML 

(Unifiel Modelling Languange) dimana di dalam alat bantu ini terdapat beberapa 

diagram yang akan di gunakan seperti Activty Diagram, Use Case Diagram, 

Squence Diagram, PackageDiagram, Class Diagram, Dan Deployment Diagram 

serta pada penelitian ini penulis menggunakan alat bantu perancangan  database 

yang akan di gunakan seperti Entity Relationship Diagram, Transformasi Entity 

Relationship Diagram ke Logical Record Structure, Transformasi  Logical Record 

Structure ke Tabel dan Spesifikasi Basis Data. 

 

 

 


