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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

1. Latar Belakang  
 

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, telah menciptakan 

jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi 

bisnis makin banyak dilakukan secara elektronika. Sehubungan dengan 

perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan 

mudah melakukan proses jual-beli. Perkembangan internet memang cepat dan 

memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita. Internet 

membantu kita sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan 

perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah, cepat dan 

mudah. Beberapa tahun terakhir ini dengan begitu merebaknya media internet 

menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai 

macam produknya dengan menggunakan media ini. Dan salah satu manfaat dari 

keberadaan internet adalah sebagai media promosi suatu produk.  

Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang 

dapat diakses melalui media ini, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana 

untuk melakukan transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai 

diperkenalkan melalui beberapa seminar dan telah mulai penggunaannya oleh 

beberapa perusahaan yaitu electronic commerce atau yang lebih dikenal dengan 

E-Commerce, yang merupakan bentuk perdagangan secara elektronik melalui 

media internet. E-Commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi 

perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. 

Jadi proses pemesanan barang dikomunikasikan melalui internet. 

Keberadaan E-Commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup 

menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena E-Commerce memberikan 

banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun dari 

pihak pembeli (buyer) di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para 

pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan E-Commerce setiap 

transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negoisasi. Hal inilah yang 
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ingin dicapai oleh Rainbowtik, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang penjualan fashion busana. 

 

2. Perumusan Masalah  
 

Dari  rangkaian  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  penulis  dapat 

merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu: 

a. Bagaimana mengubah sistem manual sekarang menjadi media website 

E-commerce guna menghasilkan informasi yang up to date serta real 

time?  

b. Bagaimana merancang suatu website E-commerce yang memiliki 

interface menarik sebagai media informasi dan pemesanan pada 

Rainbowtik untuk meningkat pemasaran  dan peluang pasar ?  
  
c. Bagiamana merancang dan membuat suatu website berbasis E-

commerce yang dapat memudahkan customer dalam memesan produk 

yang diinginkan ?  

 
 
3. Batasan Masalah  
 

Perancangan yang akan dianalisis adalah Perancangan E-commerce sebagai 

media pemasaran menggunakan metode CRM (Customer Relationship 

Management), yang membantu butik agar mencapai kinerja dan performance 

yang maksimal dari perancangan yang akan dikembangkan dari pada sistem 

manual yang ada sekarang. 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut : 

a. Pelanggan (customer)  merupakan satu-kesatuan  dengan sistem  
 
 Customer harus melakukan login ke website terlebih dahulu sebelum 

melakukan transaksi, apabila customer belum memiliki account maka 

customer harus melakukan register guna memenuhi unsur 

autentification dengan cara memasukan data pribadi yang valid 

mengenai customer dan penulis tidak membahas semua aspek yang 

berkaitan dengan customer dikarenakan kompleksnya sistem yang 

dirancang.  
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b. Sistem manajemen Transaksi  

 Sistem manajemen   data   E-commerce   yang   disimpan   pada   

database melalui operasi register, order, shipping  yang ditampilkan 

melalui website. 

c. Informasi pemesanan berbasis website.  

 Pelanggan dapat melihat produk dan memesan sesuai kriteria yang 

diinginkan. Hal ini memperlancar transaksi customer untuk mengetahui 

informasi produk  dan  harga  suatu  produk    sehingga    memudahkan 

jangkauan  pemesanan produk yang diinginkan oleh customer. 

d. Informasi carrier  
 
 Digunakan perusahaan dan customer untuk mendapatkan data dan jenis 

carrier (jasa pengiriman) yang dibutuhkan untuk memperlancar 

transaksi bisnis dimana penulis tidak membahas dokumen yang berasal 

dari carrier karena carrier (jasa pengiriman) merupakan suatu proses 

yang berada di luar sistem yang dirancang.  

e. Sistem pembayaran berbasis website.  

 Merancang sistem yang ada untuk memfasilitasi proses konfirmasi 

pembayaran yang dilakukan secara transfer bank oleh pihak customer 

dimana setelah melakukan transfer, customer diminta  mengupload 

bukti transfer tersebut. 

f. Keamanan aplikasi e-commerce.  

 Penulis tidak membahas keamanan jaringan dalam aplikasi e-commerce 

yang dikembangkan dan hanya membahas keamanan dalam aplikasi e-

commerce yang dirancang. 

g. Penulis hanya membahas field ataupun atribut yang ada di ER Diagram 

dikarenakan sistem yang dirancang cukup kompleks.  

h. Penulis tidak membahas administrator secara lebih terperinci karena 

fokus pada customer oriented. 
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4. Manfaat dan Tujuan Penulisan 

Adapun manfaat dan tujuan dari penulisan ini adalah : 

a. Dapat mempermudah customer dalam mengakses informasi. 

b. Menyediakan fasilitas order dan pembayaran secara online melalui 

transfer bank. 

c. Customer dapat melihat produk dan  harga up to date . 

d. Memperluas jaringan bisnis dan mempercepat dalam pelayanan jarak 

jauh. 

e. Memberikan solusi dari permasalahan penjualan  manual yang terjadi di 

Rainbowtik. 

 

5. Metode Penelitian  
 

Menentukan  metode  perancangan  ini  memiliki  arti  dalam  suatu  

kegiatan perancangan. Dengan metode perancangan ini akan memandu seorang 

perancang mengenai urutan-urutan bagaimana perancangan ini dilakukan. Dalam 

hal ini metode yang digunakan perancang adalah CRM (Customer Relationship 

Management). 

CRM atau Customer Relationship Management merupakan strategi dan 

usaha untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dan memberikan pelayanan 

yang memuaskan bagi pelanggan. Dengan  memanfaatkan  CRM, perusahaan 

akan mengetahui apa yang diharapkan dan diperlukan pelanggannya sehingga 

akan tercipta ikatan emosional yang mampu menciptakan hubungan bisnis yang 

erat dan terbuka serta komunikasi dua arah di antara mereka. Dengan demikian 

kesetiaan pelanggan dapat dipertahankan dan tidak mudah berpindah ke lain 

produk dan merk. 

CRM mendukung suatu perusahaan untuk menyediakan pelayanan kepada 

pelanggan secara real time dengan menjalin hubungan dengan tiap pelanggan 

yang berharga melalui penggunaan  informasi tentang pelanggan. Berdasarkan apa 

yang diketahui dari pelanggan, perusahaan dapat membuat variasi penawaran, 

pelayanan, program, pesan, dan media. Melalui sistem yang menerapkan CRM, 

perusahaan membentuk hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan, dimana 



5 
 

perusahaan dapat mengetahui kebutuhan pelanggan dan menyediakan pilihan 

produk atau layanan yang sesuai dengan permintaan mereka. 

 

6. Sistematika Penulisan  
 

Sistematika  penulisan  adalah  gambaran  secara  umum  tentang   isi  dari  

keseluruhan pembahasan dalam laporan kerja praktek yang bertujuan untuk 

memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam 

penulisan laporan  kerja praktek ini. Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini 

terdapat sistematika. 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan 

masalah, metode penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, serta 

sistematika pembahasan. 

 

BAB 2 : LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang mendasari perancangan aplikasi e-

commerce  sebagai media pemasaran pada perusahaan dimana terdapat 

kutipan dari buku-buku, sumber internet, maupun sumber referensi 

lainnya yang mendukung penyusunan kerja praktek ini. Berisi juga teori-

teori dan landasan khusus yang berhubungan dengan aplikasi e-

commerce seperti World Wide Web, HTML, PHP, serta model sistem 

lainnya. 

 

BAB 3 : ORGANISASI 

Bab ini menjelaskan tentang profil perusahaan, kegiatan perusahaan, 

struktur organisasi yang ada di perusahaan, serta tujuan dan fungsi 

perusahaan yang terkait dalam bidang kajian. 
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BAB 4 : ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan perancangan e-commerce seperti 

proses bisnis, activity diagram, analisa keluaran, analisa masukan, 

identifikasi kebutuhan, use case diagram, deskripsi use case, ERD 

(Entity Relationship Diagram), tranformasi ERD ke LRS, LRS (Logical 

Record Structure), tabel, dan spesifikasi basis data. 

 

BAB 5 : PENUTUP 
 

Dalam  bab  ini  menjelaskan  tentang  kesimpulan  serta  saran  yang 

diharapkan penulis agar laporan menjadi  lebih sempurna di masa yang 

akan datang . 

 

 
 
 
 


