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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi, teknologi informasi mengalami perkembangan yang cepat dan 

kompleks yang sangat berpengaruh pada dunia bisnis. Banyak organisasi perusahaan 

yang telah memanfaatkan Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI)  untuk 

menciptakan competitive advantage bagi perusahaan. Salah satunya adalah penggunaan 

e-commerce sebagai platform perantara antara perusahaan dan pembeli. E-commerce 

adalah proses transaksi jual beli barang atau jasa antara organisasi dan pembeli secara 

elektronik melalui media internet [1].  

Selain teknologi informasi, perkembangan dunia fashion  di Indonesia juga sangat 

pesat dalam beberapa dekade terakhir. PT Matahari Department Store Tbk (MDS) 

merupakan perusahaan yang menawarkan berbagai produk-produk fashion, make up, dan 

aksesoris dari berbagai brand lokal maupun internasional dengan harga terjangkau. MDS 

juga menyediakan platform e-commerce untuk mempermudah transaksi jual beli produk 

dengan situs website https://www.matahari.com. 

E-commerce memberikan alternatif yang mudah dan efisien dalam membeli 

produk-produk fashion tersebut, akan tetapi e-commerce masih terdapat beberapa 

kelemahan yang menyebabkan pengembalian barang dari pelanggan. Berdasarkan 

interview dengan customer service MDS di Halim, ada beberapa alasan pengembalian 

barang, yaitu barang tidak sesuai (salah ukuran dan warna) dengan rata-rata 69,3%, 

pelanggan berubah pikiran dengan rata-rata 21,6%, dan diikuti rata-rata 4% barang yang 

dikirim mengalami kerusakan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 2019. Barang yang tidak 

sesuai (salah ukuran) merupakan salah satu masalah utama yang harus diselesaikan. Salah 

ukuran ini disebabkan karena setiap style brand maupun style baju memiliki ukuran yang 

berbeda-beda satu sama lain sehingga apabila pelanggan membeli baju A dengan ukuran 

M, maka belum tentu pelanggan dapat membeli baju B dengan ukuran yang sama. 

Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, dapat memberikan potensi 

penyelesaian terhadap kesalahan pembelian ukuran kaus oleh pelanggan. Salah satu 

caranya adalah dengan mengembangkan sistem penunjang keputusan ukuran kaus pada 

situs e-commerce matahari.com. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1) Cara perancangan dan pengembangan sistem penunjang keputusan ukuran kaus 

dalam sistem e-commerce matahari.com; 

2) Cara mengelola data dan informasi yang didapatkan melalui sistem penunjang 

keputusan ukuran kaus untuk membantu dalam pengambilan keputusan pesanan kaus 

kedepannya. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Adapun sistem ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut: 

1) Sistem penunjang keputusan ukuran kaus dikhususkan untuk kaus wanita; 

2) Program ini dapat dijalankan melalui situs website dengan penerapan web API; 

3) Sistem penunjang keputusan ukuran yang berbasis web dengan menggunakan 

framework codeigniter 3.1.10 dan MariaDB; 

4) Perancangan dan pengembangan sistem ini menggunakan bahasa pemograman 

HTML, PHP, CSS, dan Javascript; 

5) Sistem yang dikembangkan hanya meliputi transaksi jual-beli, tanpa mencakup 

proses pembayaran; 

6) Sistem ini dilakukan uji coba terhadap 6 sampel pelanggan dan 7 produk kaus wanita. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka tugas akhir ini memiliki 

tujuan dan manfaat sebagai berikut:  

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini berupa: 

1) Untuk merancang dan mengembangkan sistem penunjang keputusan ukuran kaus 

kepada pelanggan; 

2) Untuk mendapatkan dan mengelola data dan informasi ukuran badan pelanggan yang 

menjadikan competitive advantage bagi perusahaan.  
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1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari tugas akhir ini berupa: 

1) Untuk membuat sarana sistem penunjang keputusan untuk pelanggan sehingga dapat 

mengurangi retur barang; 

2) Untuk membantu dan mempermudah pelanggan dalam menentukan ukuran kaus 

yang ingin dibeli; 

3) Untuk membantu MDS dalam memahami ukuran badan pelanggan; 

4) Untuk mengoptimalkan MDS dalam pengambilan keputusan pesanan kaus 

kedepannya berdasarkan rata-rata ukuran badan pelanggan. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari dua bagian, yaitu metode 

pengumpulan data dan metode pengembangan sistem 

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan 

sistem penunjang keputusan ukuran kaus dalam situs e-commerce matahari.com adalah 

wawancara. Metode wawancara dilakukan kepada pihak online merchandising di office, 

pihak content di warehouse Halim, dan pihak Customer Service di Halim (Lampiran A). 

Dengan menggunakan metode ini, didapatkan informasi mengenai flow transaksi  

jual-beli,  informasi masalah atau kendala yang terdapat di matahari.com, dan kebutuhan 

yang diharapkan dalam penyelesaian kendala utama. Kemudian, dalam tugas akhir ini 

juga dilakukan perbandingan terhadap beberapa website sejenis untuk mengetahui solusi 

apa yang mereka tawarkan kepada pelanggan terhadap masalah barang yang tidak sesuai, 

yaitu salah ukuran (Lampiran B). 

1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem usulan adalah prototyping. 

Dengan penerapan metode ini, fase analisis, desain, dan implementasi dapat dilakukan 

secara bersamaan dan berulang kali. Hal ini menyebabkan setiap perkembangan yang 

dilakukan dapat dipantau dan diberikan feedback oleh para stakeholder sesuai dengan 

tujuan project. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusahan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metodologi, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang berupa tinjauan pustaka, baik pengertian maupun definisi, 

yang berkaitan dengan penyusunan laporan tugas akhir. 

 

BAB III SISTEM SAAT INI 

Bab ini berisi penjelasan mengenai sistem yang sedang berjalan dalam perusahaan. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai perancangan sistem usulan untuk menyelesaikan 

masalah yang telah dikemukakan sesuai dengan batasan yang ditentukan. 

 

BAB V IMPLEMENTASI SISTEM 

Bab ini berisi pembahasan mengenai sistem yang telah diimplementasi dan diuji. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

  


