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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Internet merupakan sebuah media yang sangat penting. Internet memiliki

banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat terutama dalam kehidupan atau

bisnis. Dengan adanya internet memudahkan masyarakat dalam mendapatkan

sebuah informasi. Karena itulah dibutuhkannya sistem informasi dalam sebuah

organisasi atau perusahaan. Dengan menggunakannya penjualan berbasis

E-Commerce akan dapat menghasilakan keuntungan yang finansial mau pun non

finansial dengan peningkat pembeli secara berkala dalam pembelian produk yang

disediakan perusahaan atau suatau organisasi. E-Commerce (Electronik

Commerce) diterapkan dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan dalam jasa

yang mereka tawarkan kepada pelanggan sebagai media untuk mempermudah

komunikasi kepada pelanggan sebagai media untuk mempermudah komunikasi

kepada para konsumen secara online. E-Commerce merupakan suatu media yang

dapat mempermudah suatu organisasi dalam memperomosikan pada pengguna

dalam bisnis antar organisasi dan konsumen.

UMKM madu karau (Usaha Mikro Kecil Menengah) berlokasi di Jl. Lingkuk

Kel. Lubuk Lingkuk, mulai beroperasi sejak 25 Februri 2015 untuk meningkatkan

usaha pendapatan keluarga. UMKM madu karau adalah usaha kecil yang bergerak

dalam bidang penjualan atau pemasaran yang menyediakan produk madu yang

diperoleh dari ternak madu asli dan di panen dengan baik. Kendala dari umkm

madu ini yaitu kurangnya pemasaran secara online terhadap produk sehingga

masyarakat kurang mengetahui akan adanya produk ini.

Dengan adanya e-commerce, usaha tersebut dapat tersebar luaskan dan dapat

mempromosikan produk yang dijual,  bahkan dapat meningkatkan pelayan

terhadap pelanggan melalui penjualan online sehingga dapat memperluaskan

daerah pemasaran kedaerah-daerah lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa penulis akan

membuat aplikasi yang bermanfaat dan juga menerapkan user interface

(kemudahan bagi pemakai). Oleh karena itu penulis mengambil judul “ SISTEM
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INFORMASI E-COMMERCE PADA UMKM MADU KARAU

MENGGUNAKAN  METODE ADDIE (Studi Kasus Madu Kelulut Desa Lubuk

Linggkuk”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka

permsalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai

berikut :

1. Kurangnya pemasaran secara online terhadap produk, sehingga

masyarakat kurang mengetahui akan adanya produk ini.

2. Sering terjadinya kesalahan dalam penulisan dan pengitungan laporan

keuangan dan pembukuan lainnya. Sehingga memakan waktu yang cukup

lama dalam mengatasi masalah tersebut.

3. Dengan adanya masalah tersebut penulis ingin membangun sebuah sistem

penjualan secara online (e-commerce) sehingga menjadikannya lebih

efisien. Dalam mengatasi masalah yang ada di UMKM Madu Karau.

1.3 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan-batasan masalah dalam pembahasan laporan ini

adalah :

1. Sistem penjualan online ini digunakan sebagai media penjualan dan

pemasaran produk di UMKM Madu Karau

2. Penelitian ini hanya terfokus dalam pemasaran dan penjualan produk di

UMKM Madu Karau

3. Penilitian ini menggunakan metode ADDIE

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang “SISTEM INFORMASI E-COMMERCE

PADA UMKM MADU KARAU MENGGUNAKAN METODE ADDIE (Studi

Kasus Madu Kelulut Desa Lubuk Lingkuk) diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi perusahaan sebagai berikut :

1. Mempermudah pembeli dalam pemesanan madu secara online.

2. Untuk memperluas jangkauan penjualan dalam pemasaran produk tersebut

sehingga dapat meningkatkan jumlah pelanggan.
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3. Mempermudahkan dalam penulisan laporan keuangan dan pembukuan

lainnya sehingga menjadi lebih efisien.

1.5 Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan skirpsi ini terdapat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang

diambil dari kutipan buku/ jurnal yang berkaitan dengan

penyusunan laporan skripsi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian untuk sistem

yang dirancang serta fase-fase dalam model ADDIE sebagai

peracang program, metode OOAD dalam pengembangan perangkat

lunak, dan UML sebagai alat bantu pengembangan sistem yang

digunakan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitan yang disetai

dengan struktur organisasi, tugas, dan wewenang, serta analisa

proses bisnis, activity diagram, analisa masukan, analisa keluaran

identifikasi kebutuhan, use case diagram, deskripsi use case,

rancangan masukan, rancangan keluaran, ERD, transformasi LRS,

tabel, spesifikasi basis data, class diagram, squence  diagram,

rancangan layar dan tampilan layar.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa

dan optimalisasi sistem yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya.


