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ABSTRAK

Dalam  sistem  yang  sedang  berjalan  terdapat  banyak  kendala  antara  lain  sulitnya  mempromosikan
barang koleksi  ke  banyak pelanggan dan kurangnya modal  untuk  membuka  sebuah  toko  baru.  Karena  selama
ini penawaran  dan  transaksi  dilakukan  secara  manual  dan  melalui  forum–forum jual  beli  yang  ada  dan  masih
terbatas  di  daerah  Jawa  Tengah.  Penjual  masih  merasa  kurang  maksimal  dalam  penawaran  dan  penjaringan
pelanggan.  Sedangkan  pada  pelanggan  terdapat  banyak  keterbatasan  yang  membuat  pelanggan  kurang
nyaman  dalam  melihat,  memilih  dan  bertransaksi  dengan  penjual.  Dan  juga  keinginan  penjaringan  pelanggan
yang  tidak  hanya  terbatas  pada  satu  kota  atau  satu  daerah  saja.  Dengan  memperhatikan  berbagai  masalah
yang ada  serta  banyaknya keuntungan dan keunggulan yang dicapai lewat penjualan online .  

Tujuan penelitian ini yaitu  merancang  sebuah  situs  e-commerce  yang  dapat   memaksimalkan  penjualan
produk  dari  Penjawi  Mebel  sehingga  mempermudah  pemilik  untuk  mempromosikan  barang  koleksi  dan
produk-produk  baru  ke  banyak  pelanggan,  mempermudah  mengupdate  katalog  barang,  harga  dan  sarana
promosi melalui web tersebut.  

Hasil  penelitian  ini  menghasilkan  suatu  aplikasi  e-commerce  pada  Penjawi  Mebel  dapat  memudahkan
customer  untuk  melakukan  transaksi  penjualan  mebel  tanpa  batasan  waktu  dan  tempat  serta  memudahkan
customer untuk memperoleh informasi produk mebel pada  Penjawi Mebel  dengan cepat  dan mudah.

Kata Kunci
Rekayasa Perangkat Lunak, Ecommercet, Penjawi, PHP.

xv + 89 halaman; 74 gambar;  12 tabel  
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan dalam usaha penjualan pada toko mebel yang semakin ketat,  memotivasi usaha-usaha sejenis selalu

meningkatkan diri agar eksistensi  dapat  dipertahankan.  Apalagi sekarang bukan hanya  persaingan  terhadap  perusahaan

lokal namun juga bersaing terhadap  perusahaan  nasional  dan  international.  Kemenangan  dalam  persaingan  tidak  hanya

bergantung pada modal yang besar, namun juga kecepatan dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan.

Kebutuhan akan informasi tidak terbatas pada organisasi saja, individupun membutuhkannya. Kualitas informasi

ditentukan oleh ketepatan waktu, dan relevansi.  Untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berkualitas,  diperlukan

alat pemroses  data  yang memiliki kecepatan  tinggi dan  hasil  yang  akurat,  misalnya  komputer.  Perkembangan  teknologi

dalam hubungannya dengan kemajuan dan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang ditawarkan membuat pengguna

semakin dimanjakan dalam pemanfaatannya di berbagai  macam bidang disiplin ilmu. Perangkat  komputer  menjadi  salah

satu  teknologi  yang  mendapat  apresiasi  tinggi  bagi  seluruh  masyarakat  di  penjuru  dunia.  Dan  saat  ini  komputer  telah

menjadi sarana utama dalam kegiatan pengolahan data dan penyajian informasi. 

Internet merupakan teknologi yang telah maju pesat. Hingga akhirnya di era sekarang ini (era digital) tiada yang
terlewatkan tanpa mendengar atau membaca kata e-commerce diberbagai media informasi. Istilah e-commerce berarti
transaksi jual beli secara elektronik dan kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet. E-commerce juga dapat berarti
pemasangan iklan, penjualan, dukungan dan pelayanan yang terbaik menggunakan sebuah web shop selama 24 jam
sehari bagi seluruh pelanggan.
                Dalam sistem yang  sedang  berjalan  terdapat  banyak  kendala  antara  lain  sulitnya  mempromosikan  barang

koleksi ke  banyak pelanggan dan kurangnya  modal  untuk  membuka  sebuah  toko  baru.  Karena  selama  ini  penawaran

dan transaksi  dilakukan secara  manual dan melalui forum–forum jual beli yang  ada  dan  masih  terbatas  di  daerah  Jawa

Tengah.  Penjual  masih  merasa  kurang  maksimal  dalam  penawaran  dan  penjaringan  pelanggan.  Sedangkan  pada

pelanggan  terdapat  banyak  keterbatasan  yang  membuat  pelanggan  kurang  nyaman  dalam  melihat,  memilih  dan

bertransaksi  dengan penjual.  Dan juga keinginan penjaringan pelanggan yang tidak  hanya  terbatas  pada  satu  kota  atau

satu daerah saja. Dengan memperhatikan berbagai  masalah yang ada  serta  banyaknya keuntungan dan keunggulan yang
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dicapai  lewat  penjualan  online,  maka  penulis  merancang  suatu  aplikasi  penjualan  online,  yang  diharapkan  bisa

menyelesaikan  permasalahan-permasalahan  tersebut  diatas  dengan  judul  “Rekayasa  Perangkat  Lunak  E-commerce

untuk Penjawi Mebel”

1.2 Rumusan  Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada maka dirumuskan pokok permasalahannya adalah 

1.Sulitnya  mempromosikan  barang  koleksi  dan  produk-produk  baru  ke  banyak  pelanggan  dan  kurangnya  modal  untuk

membuka sebuah toko baru.

2.Target pasar pelanggan yang terbatas hanya di Jawa Tengah.

1.3 Batasan  Masalah

Dengan memperhatikan keterbatasan waktu,  tenaga serta  banyaknya masalah yang  dihadapi  tentang  penjualan,

maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada:

1.Fasilitas online yang diberikan berupa pemesanan online dan katalog

 online.

2.Pembayaran  masih  dilakukan  secara  offline,  dimana  pembeli

melakukan  transfer  uang  secara  manual  pada  rekening  bank  yang

ditetapkan  baik  melalui  transfer  manual,  m-banking  maupun

i-banking.  Yang  kemudian  pengecekan  uang  masuk  juga  akan

dilakukan  secara  manual  lewat  ATM,  m-banking  maupun

i-banking.  

3.Dokumentasi  resi  pengiriman  juga  masih  dilakukan  secara  manual

mengingat  ekspedisi  penjualan  yang  digunakan  bermacam–macam

dan belum adanya kerjasama eksklusif dengan salah satu ekspedisi.

Sistem hanya memberi informasi bahwa barang  sudah  dikirim  atau

belum. 

4.Aplikasi ini hanya melayani pemesanan barang jadi mebel yang ada  di

Penjawi Mebal.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan  penulisan  dalam  penelitian  adalah  merancang  sebuah  situs  e-commerce  yang  dapat   memaksimalkan

penjualan produk dari Penjawi Mebel yaitu :

1.Mempermudah  pemilik  untuk  mempromosikan  barang  koleksi  dan  produk-produk  baru  ke  banyak  pelanggan,

mempermudah mengupdate katalog barang, harga dan sarana promosi melalui web tersebut.

2.Memperluas jaringan / target  pasar  pelanggan ke tingkat yang  lebih  tinggi,  karena  sementara  ini  hanya  mencakup  Jawa
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Tengah, yang ingin diperluas mencapai tingkat Indonesia yang juga tidak menutup kemungkinan hingga ekspor.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.Bagi Penjawi Mebel

Sebagai  masukan  dan  bahan  untuk  perbaikan  sistem  yang  berjalan  dengan  memanfaatkan  kemajuan

teknologi  internet  mengembangkan  e-commerce  yang  dapat  memudahkan  transaksi  penjualan  dan  promosi

mebel-mebel yang dimiliki Penjawi Mebel.

2.Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai bahan informasi, referensi, artikel dan arsip dan sebagai tolak ukur keberhasilan

dalam membimbing mahasiswa

3.Bagi Penulis

a. Mampu membuat website  dan mengetahui  manajemen  website  yang  dapat  melakukan  belanja  secara

online tentang produk mebel Penjawi Mebel.

b. Pembuatan  website  ini  dapat  menambah  wawasan,  pengetahuan,  pengalaman  dan  dapat  menguji

kemampuan  penulis  untuk  membuat  suatu  website  yang  lengkap  sebagai  mahasiswa  Teknologi

Informasi, juga untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di dunia kerja nantinya.
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