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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Penjualan berbasis e-commerce tidak lagi asing di kalangan masyarakat 

hingga perusahaan perdagangan. Hal ini disebabkan banyak pedagang maupun 

perusahaan telah menganggap dengan adanya fitur e-commerce dapat memberikan 

keuntungan secara finansial maupun non finansial. Pada saat ini kegiatan jual beli 

telah banyak dilakukan menggunakan teknologi yang maju sebagai senjata untuk 

tetap bertahan dan untuk memenangkan persaingan yang semakin hari semakin 

ketat, ini juga yang ingin dilakukan oleh toko Miaw Pet Shop. Miaw Pet Shop 

adalah toko yang menjual berbagai makanan dan perlengkapan hewan peliharaan. 

Toko tersebut masih memanfaatkan sistem penjualan yang konvensional 

dalam melakukan aktivitas perdagangan. Dengan sistem konvensional sering kali 

toko tersebut mengalami berbagai masalah dalam hal penjualan barang untuk 

pasar yang lebih luas seperti pemasaran barang terhadap pelanggan yang berada di 

luar kota maupun di dalam kota. Hal ini disebabkan karena penyampaian 

informasi tentang penjualan barang belum mampu diakses oleh seluruh pelanggan 

yang ada di Indonesia, padahal toko tersebut telah memiliki pelanggan yang 

berasal dari luar daerah. Dengan adanya masalah tersebut Miaw Pet Shop sangat 

merasakan dampaknya dalam hal finansial maupun non finansial seperti 

keuntungan yang tidak maksimal, loyalitas pelanggan yang kurang, daya saing 

terhadap penjual yang lain kurang maksimal dan lain sebagainya. 

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

mengembangkan bisnis penjualan yaitu e-commerce. E-commerce adalah suatu 

kegiatan penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang 

mengandalkan sistem elektronik, seperti internet atau jaringan komputer lainnya. 

Untuk menciptakan keunggulan dibandingkan dengan para pesaingnya maka 

pelaku usaha membutuhkan e-commerce yang baik untuk memenangi persaingan 

yang ada. Tujuan e-commerce pada umumnya memudahkan konsumen untuk 
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membeli produk secara online sehingga memberikan barang dengan mutu yang 

baik, harga yang lebih kompetitif, informasi barang yang lebih cepat, dan 

pelayanan yang lebih baik dibandingkan para pesaingnya. Keuntungan yang 

diperoleh dengan menggunakan transaksi melalui e-commerce adalah untuk 

meningkatkan pendapatan dengan menggunakan penjualan online yang biayanya 

lebih murah dan meudahkan transaksi yang cepat dan efisien. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melalukan penelitian 

dengan judul “Rancang  Bangun Website E–Commerce pada Toko Miaw Pet 

Shop Pangkalpinang.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang 

akan diselesaikan dalam makalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat website e-commerce yang dapat membantu dalam 

penyampaian informasi penjualan kepada konsumen? 

2. Bagaimana mempublikasikan informasi penjualan yang ada didalam 

website e-commerce? 

3. Bagaimana penerapan website e-commerce di Miaw Pet Shop agar 

mempermudah toko dalam memasarkan dan menjual barang tersebut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Permasalahan yang terdapat pada makalah ini akan dibatasi agar ruang 

lingkupnya tidak menyimpang pada pembahasan. Batasan masalah pada makalah 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Penyajian dalam informasi online ini meliputi tentang informasi jenis 

barang di Miaw Pet Shop dengan fasilitas informasi pemesanan. 

2. Proses order barang ditampilkan pada website hanya proses pembayaran 

yang harus dilakukan oleh konsumen. 

3. Sistem ini membahas tentang pemesanan, penjualan barang berbasis 

online. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Merancang dan membangun website e-commerce yang mampu 

memberikan kemudahan pada toko Miaw Pet Shop dalam melakukan 

penjualan. 

2. Membuat suatu website dimana pelanggan/konsumen dapat melakukan 

pemesanan secara online sehingga lebih efisien. 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi toko 

Toko mampu mendapatkan keuntungan yang signifikan dari adanya 

kemudahan transaksi yang ada dengan penambahan platform website 

penjualan produk dan jasa online, serta toko lebih cepat dan mudah 

mendapatkan konsumen, tanpa terhalang batasan wilayah serta dapat 

memberikan efisiensi biaya. 

2. Bagi Peneliti 

Peneliti mampu melakukan penelitian dan perancangan sistem ini, 

sehingga peneliti dapat membandingkan antara teori yang didapat 

dalam perkuliahan dan praktek yang sesungguhnya. Pada prinsipnya 

penelitian ini merupakan suatu penerapan antara teori menjadi praktek. 

Dan juga memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas 

akhir/skripsi pada program studi sistem informasi STMIK Atma Luhur 

Pangkalpinang. 
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1.5 Sistematika Penelitian 

Penulisan penelitian ini sesuai dengan ruang lingkup yang dibahas, oleh 

karena itu menyusun laporan skripsi ini menjadi beberapa bab yang tersusun. 

Secara sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini pengantar berupa latar belakang dilakukannya penelitian, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori darsar yang mendasari analisis dan penerapan 

aplikasi e-commerce pada toko dimana terdapat kutipan dari buku-

buku, sumber internet, maupun sumber referensi lainnya yang 

mendukung penyusunan skripsi ini. Berisi juga teori-teori dan 

landasan khusus yang berhubungan dengan aplikasi e-commerce. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi dari tiga bagian utama yaitu model pengembangan 

metodologi penelitian dan tools pengembangan sistem (alat bantu 

dalam analisis dan merancang sistem informasi). 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang metode FAST (Framework for the 

Application of Systems Techniques) yang terdiri dari 3 fase. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang 

diharapkan penulis agar penelitian lebih sempurna di masa yang 

akan datang. 

 


