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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Bahan sandang sudah menjadi kebutuhan primer bagi seluruh 

masyarakat di Indonesia saat ini. Selain untuk aktivitas sehari-hari, sebagian 

masyarakat menjadikannya sebagai koleksi. Sebagai pendiri produk brand 

lokal pada apparel Indonesia, dibutuhkan bahan baku yang terjangkau dan 

berkualitas untuk mencapai pasar di Indonesia yang besar. Kemunculan 

berbagai brand lokal setiap harinya berkisar antara 10-20 brand lokal baru 

sebagai usaha sampingan beberapa orang. 

Eat Acid See God merupakan brand lokal apparel Indonesia yang 

memberikan beberapa desain yang dapat dipakai sepanjang masa. Perusahaan 

ini menjalankan bisnisnya dengan cara memproduksi secara masal apparel 

kemudian akan dikirimkan langsung kepada konsumen. Konsumen yang 

membeli produk Eat Acid See God merupakan konsumen yang ingin tampil 

keren dan trendy dengan harga yang terjangkau pada semua kalangan di 

Indonesia, yang mana pada masa kini anak-anak millennial sangat 

memperhatikan gaya berpakaian mereka baik masih sekolah sampai ke jenjang 

umur 30 keatas dan dengan adanya brand lokal yang kami tawarkan dapat 

memberikan konsumen kepuasan tersendiri bahwa produk yang mereka pakai 

tidak kalah dengan merek yang sudah terkenal diluar. 

Namun pada praktiknya, perusahaan brand lokal Eat Acid See God 

masih belum memiliki media dalam mempromosikan bisnisnya. Perusahaan 

hanya memanfaatkan sosial media seperti Instagram dan Facebook dalam 

mempromosikan bisnis mereka. Pemanfaatan media sosial tentunya kurang 

efektif, efisien, serta kurang profesional di mata pelanggan. Seringkali 

pelanggan mengeluhkan lamanya respon dari perusahaan serta perusahaan 

sering mengalami kesulitan dalam menghitung ongkos kirim dari pelanggan 

dikarenakan belum adanya media yang mampu melakukan penghitungan 

secara otomatis. Selain melalui sosial media, penjualan produk perusahaan 
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juga dilakukan secara konvensional dimana pelanggan perusahaan akan 

mendatangi perusahaan serta kemudian melakukan pembelian. Proses 

konvensional tersebut tentunya sangat memakan waktu serta membuat 

pelanggan menjadi kurang nyaman berbisnis dengan perusahaan.  

Oleh karena permasalahan tersebut, maka perlu dibangun sebuah sistem 

informasi penjualan (E-Commerce) pada perusahaan brand lokal Eat Acid See 

God sehingga dapat memudahkan proses pemesanan produk dari pelanggan. 

Sistem yang dibangun akan secara otomatis menghitung ongkos kirim dan 

kemudian menginformasikan kepada pelanggan sehingga pelanggan bisa 

mendapatkan respon yang cepat melalui sistem yang dibangun. Selain itu 

pelanggan dapat melakukan pencarian produk, pemesanan, hingga pembayaran 

produk melalui sistem yang dibangun. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat 

penelitian dengan judul “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 

PENJUALAN APPAREL BERBASIS WEBSITE PADA BRAND EAT 

ACID SEE GOD”. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Didalam menyelesaikan skripsi ini penulis merumuskan beberapa 

rumusan masalah yang akan di bahas berdasarkan latar belakang masalah yang 

ada.  

 Adapun perumusan masalah dalam penyelesaian skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara merancang sebuah sistem informasi penjualan pada brand 

Eat Acid See God yang dapat memberikan efisiensi dan efektifitas bagi 

pelanggan ketika melakukan pemesanan produk Apparel?  

2. Bagaimana brand Eat Acid See God dapat memudahkan masyarakat 

dalam melakukan transaksi jarak jauh sehingga nyaman untuk berbisnis 

dengan perusahaan? 
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Berdasarkan dengan kebutuhan diatas, maka diperoleh perumusan 

masalah yaitu bagaimana membangun website e-commerce pada brand Eat 

Acid See God. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merancang dan 

membangun sebuah sistem informasi penjualan yang mempermudah 

perusahaan dalam penyebarluasan informasi, promosi mengenai produk yang 

ada, pemesanan serta pembayaran dapat dilakukan melalui sistem yang 

dibangun. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Agar permasalahan tersebut lebih terarah dan dapat berjalan dengan 

baik maka perlu adanya pembatasan permasalahan yang dibahas hanya 

mengenai Perancangan Sistem Penjualan Berbasis Web pada perusahaan Eat 

Acid See God mulai dari, pembayaran, pemesanan, penjualan, penghitungan 

ongkos kirim, konfirmasi pelanggan mengenai pembayaran, dan update data 

produk. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini yaitu: 

1. Merancang dan membangun sebuah sistem informasi penjualan berbasis 

website dalam mempermudah brand ini dalam memperluas pasar, yaitu 

berupa promosi produk-produk yang ada di brand Eat Acid See God  

2. Memberikan kemudahan kepada calon pelanggan dalam melakukan 

transaksi tanpa ada rasa ketidakpercayaan pada brand Eat Acid See God. 

3. Membantu pelanggan dalam mencari informasi mengenai produk apa saja 

yang ditawarkan oleh brand Eat Acid See God. 

4. Memudahkan perusahaan dalam merespon pemesanan dari pelanggan 

dikarenakan seluruh proses pemesanan dan penghitungan ongkos kirim 

dapat dilakukan melalui sistem yang dibangun. 
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1.6 METODOLOGI PENELITIAN 

Berikut ini akan dijelaskan tahapan-tahapan metodologi penelitian yang 

digunakan yaitu: 

1. Metode Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data-data yang berhubungan 

dengan proses bisnis penjualan di Eat Acid See God seperti dari buku, 

media cetak, media elektronik, serta melakukan wawancara dengan 

pimpinan dan pekerja di Eat Acid See God. 

2. Analisa Sistem 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang akan digunakan 

dalam sistem informasi yang akan dirancang dan dipaparkan mengenai 

fitur–fitur yang akan dirancang dan juga beberapa proses bisnis yang akan 

digunakan pada sistem tersebut. Pemodelan analisa sistem menggunakan 

Use Case Diagram. 

3. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem dibagi menjadi 2 tahapan yaitu perancangan tampilan 

dan basis data. Perancangan tampilan dibuat dengan menggunakan 

Balsamiq Mockup 3 dan perancangan basis data dimodelkan dengan Entity 

Relationship Diagram (ERD). 

4. Pembangunan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembangunan sistem dengan melakukan proses 

coding menggunakan Framework Laravel serta bahasa basis data yang 

digunakan adalah MySQL. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman 

mengenai isi laporan. Terdapat beberapa bagian dari laporan skripsi ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika 

penulisan atas penyusunan skripsi ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang teori pendukung, hasil penelitian yang 

diperoleh dari berbagai referensi sebagai pembahasan dalam judul 

skripsi. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tahapan-tahapan analisa dan perancangan sistem 

dalam penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan hasil dan pembahasan yang diharapkan dapat 

menyelesaikan permasalahan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya.  

 

 


