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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang begitu 

pesat dewasa ini. Hal ini membuat keberadaan internet menjadi pokok 

sebagai salah satu media komunikasi dan penyedia informasi. Dengan 

adanya internet seseorang dapat menyampaikan informasi ke mana saja dan 

kepada siapa saja tanpa dibatasi oleh tempat ruang, maupun waktu tertentu.  

Dalam dunia bisnis, peranan internet telah dirasakan semakin 

penting, karena melalui internet-lah para pelaku bisnis dapat melakukan 

transaksi bisnisnya secara online di mana pun berada. 

Pada umumnya para pelaku bisnis yang masih melakukan transaksi 

bisnis secara manual melalui tatap muka secara langsung ataupun melalui 

telepon. Akan muncul permasalahan seperti janji untuk pertemuan yang 

tidak bisa ditepati ataupun tidak ada di tempat pada saat dihubungi. 

Dari sisi supplier mereka dituntut untuk senantiasa berada di tempat 

untuk memenuhi permintaan pemesanan dari pihak customer. Sedangkan di 

sisi lain yaitu tuntutan yang mengharuskan supplier keluar secara aktif 

dalam memperluas jaringan penawaran produknya kepada customer yang 

lain. Memakai telepon seluler menjadi salah satu solusi dalam mengatasi 

permasalahan, akan tetapi masih terdapat kemungkinan tidak terpenuhinya 

permintaan customer pada saat telepon sedang dipakai ataupun tidak. 

Dari sisi customer mereka seringkali mereka mengalami kesulitan 

dalam menghubungi pihak supplier seperti yang telah disebutkan 

sebelumnya. Kendala yang dihadapi supplier adalah dimana supplier 

kesulitan dalam memasarkan produk dan menemukan pembeli yang serius.  

Untuk mengatasi permasalahan–permasalahan tersebut di atas maka 

dirancanglah suatu aplikasi E-marketplace, yang diharapkan dapat 

menjaditempat pertemuan antara pihak supplier-customer baik dalam 

memasarkan maupun mencari produk yang dibutuhkan. 
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Salah satu tren bisnis yang digunakan  adalah e-commerce baik 

business to customer maupun business to business. Hal ini mendorong 

peneliti untuk mengadakan Penelitian, dengan judul “ Perancangan 

Website e-marketplace pada Sanjaya Paper dengan Menggunakan 

Metode Berorientasi Objek “ pada Sistem pemasaran yang digunakan 

pada percetakan – percetakan yang ada di Bangka Belitung khususnya di 

Kota Pangkalpinang. 

Oleh karena itu, percetakan – percetakan membutuhkan sebuah 

website yang lebih profesional guna mempermudah customer dalam 

melakukan transaksi dan dapat membandingkan harga serta kualitas yang 

ditawarkan dari masing – masing percetakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas ada berbagai macam permasalahan yang 

dapat diidentifikasikan, yaitu sebagai berikut : 

a. Bagaimana cara agar dapat mempermudah para konsumen dalam 

memenuhi kebutuhannya secara cepat dan efisien? 

b. Apa saja yang termasuk dalam e-commerce? 

c. Apa saja produk – produk yang dapat dijual pada Sanjaya Paper? 

d. Bagaimana rancangan bentuk website Sanjaya Paper? 

e. Bagimana rancangan database yang ada diSanjaya Paper? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan penulisan dari penyusunan laporan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Merancang e-marketplace berbasis web pada sebuah percetakan Sanjaya 

Paper secara online sehingga dapat mempermudah konsumen untuk 

membeli, memesan, atau membandingkan produk dengan mudah tanpa 

harus ke tempat. 

b. Untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli dalam suatu cakupan 

wilayah (MarketPlace) untuk melakukan transaksi. 
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c. Mengetahui apakah kegiatan perdagangan yang terjadi sudah berjalan 

secara efisien, apabila ditinjau dari besarnya biaya yang harus 

ditanggung. 

d. Untuk memudahkan informasi mengenai kegiatan transaksi dan arus 

barang. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Untuk batasan masalah yang akan dibahas pada penyusunan laporan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pembahasan e-marketplace hanya sebatas perancangan. 

b. Rancangan ini dibuat dalam bentuk website e-marketplace yang 

memungkinkan konsumen mendapatkan informasi dalam melakukan 

transaksi secara online. 

c. Rancangan desain dari website ini menggunakan adobe photoshop. 

d. Tahap analisis dan perancangan menggunaan bahasa pemodelan Unified 

Modelling Language ( UML ).  

e. Sistem dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 

Dreamweaver untuk interface program dan MySQL sebagai database. 

f. Produk – produk yang didagangkan pada website ini hanya produk – 

produk yang bersangkut paut dengan percetakkan. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Metode Pengumpulan Data 

1) Teknik Wawancara 

Dalam proses pengumpulan data penulis melakukan wawancara 

langsung terhadap pemilik Sanjaya Paper. Dimana penulis langsung 

datang ketempat riset dan bertanya sesuai dengan data – data yang 

dibutuhkan dalam proses pembuatan rancangan website ini nantinya. 
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2) Teknik Studi Pustaka 

Tentunya dalam menulis sebuah laporan, makalah, dan 

sejenisnya. Pastilah seorang penulis juga memerlukan refensi bacaan 

yang nantinya bisa dijadikan bahan acuan dalam pembuatan hal – 

hal tersebut. Sama seperti dalam membuat Laporan penelitian ini 

penulis pun membaca dari berbagai sumber seperti buku – buku 

tentang pembuatan website, jurnal – jurnal yang telah dibuat oleh 

beberapa penulis lainnya yang berkaitan sama dengan judul yang 

akandiangkat dalam laporan ini serta mencari refernsi lainnya 

melalui internet seperti e-books, dan perpustakaan online. 

 

3) Teknik Observasi 

Penulis bukan hanya mewawancarai pemilik untuk 

mengumpulkan data tetapi penulis juga datang dan melihat langsung 

bagaimana proses bisnis atau proses pemesanan barang sampai 

dengan barang itu ada ditangan konsumen. 

 

b. Analisis 

Dalam merancang website ini penulis pastinya melakukan analis 

seperti menganalisis apa saja tool yang akan digunakan, analisis sasaran 

dari website, dan data apa saja yang akan digunakan untuk melengkapi 

perancangan dari website yang akan dibuat nantinya. 

 

c. Rancangan 

Rancangan sebuah website yang akandibuat pada laporan penelitian 

ini merupakan suatu rancangan website e-marketplace dimana  tampilan 

websitenya seperti tampilan home, profil, iklan produk dan form – form 

lainnya yang nantinya akan digunakan untuk melengkapi website yang 

akan dirancang. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sitematika penulisan laporan penelitian ini bertujuan agar proses 

dokumentasi pembuatan laporan secara terstruktur sehingga mudah 

dipahami.  Adapun sistematika dalam penulisan laporan ini terdiri dari 5 ( 

lima ) bab yaitu sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Menjabarkan mengenai latar belakang, Rumusan masalah, 

Tujuan penulisan, Batasan Permasalahan, Metode Penelitian 

dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang landasan teori tentang perancangan website 

e-marketplace ini, dan berisi teori dari berbagai sumber dan 

referensi yang digunakan dalam kegiatan analisis dan 

perancangan untuk menyelesaikan studi kasus yang dipilih 

dengan konsep yang dipilih. 

 

BAB III ORGANISASI 

Menerangkan mengenai instansi penelitian yang dipilih,serta 

menjelaskan tentang sejarah, struktur organisasi, tugas dan 

wewenang, berikut proses bisnis yang dijalankannya. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Menggambarkan dan menguraikan langkah-langkah dalam 

menganalisis studi kasus yang dipilih, serta menggambarkan 

pemodelan, arsitektur dalam pembuatan rancangan. 
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BAB V PENUTUP 

 Berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan dan 

merupakan hasil dari penyelesaian serta saran-saran bagi para 

pengguna. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka berisi sumber referensi yang digunakan dalam 

penyusunan laporan penelitian ini. 

 

LAMPIRAN 

Berisi lampiran-lampiran yang digunakan dan berhubungan 

dengan penyusunan laporan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 


