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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi yang berkembang pesat telah mempermudah kehidupan manusia di segala 

bidang. Kehadiran teknologi internet dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan 

bisnis dalam perusahaan. Salah satu contoh pemanfaatan teknologi yang digunakan dalam 

melakukan proses bisnis dan perdagangan adalah e-commerce. Beberapa motif pelaku 

bisnis dalam menerapkan e-commerce antara lain adalah untuk mengakses pasar global, 

mempromosikan produk, membangun merek, pendekatan dengan pelanggan, membantu 

berkomunikasi lebih cepat dengan pelanggan, memuaskan pelanggan, menambah jumlah 

penjualan dan menambah jumlah pelanggan [1]. Penjualan berbasis web memberikan 

banyak peluang untuk ekspansi pasar sehingga dapat meningkatkan daya saingnya, 

dibandingkan dengan bisnis perdagangan lain yang menjual barang secara tradisional [2].  

Berkembangnya teknologi telah memungkinkan perusahaan untuk melakukan 

penjualan produk pakaian secara online melalui website [3]. Berkat adanya 

perkembangan teknologi, konsumen tidak perlu lagi datang ke toko untuk membeli 

pakaian jadi (ready-to-wear), karena kegiatan pembelian dapat dilakukan melalui 

website. Melalui penjualan pakaian jadi, konsumen dapat membeli pakaian dengan 

berbagai pilihan warna, ukuran, dan desain yang sudah tersedia. Namun, konsumen juga 

membutuhkan pakaian yang bisa dikustomisasi dalam hal warna, ukuran, dan juga 

desainnya. Munculnya bisnis pakaian sablon dapat membantu konsumen dalam 

memenuhi kebutuhannya. Konsumen dapat mendesain pakaiannya serta melakukan 

pemesanan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhannya, contohnya adalah 

pemesanan kaos sablon untuk keperluan event di suatu organisasi.  

Toko XYZ merupakan toko yang menjual pakaian sablon ready-to-wear serta 

menyediakan jasa sablon pakaian custom. Penjualan pada Toko XYZ dilakukan secara 

offline (pembeli datang langsung ke toko) dan melalui aplikasi media sosial WhatsApp. 

Terdapat beberapa kekurangan dari sistem penjualan yang ada pada Toko XYZ, yaitu 

pemesanan yang dilakukan secara offline menjadi kurang efisien karena customer harus 

meluangkan waktu untuk datang ke toko secara langsung ketika ingin melakukan 

pembelian. Pemesanan yang dilakukan melalui aplikasi media sosial WhatApp juga 

memiliki kekurangan bagi Toko XYZ, yaitu ketika chat dari customer yang masuk terlalu 

banyak sehingga sulit untuk melakukan pencatatan banyaknya pesanan yang masuk. Dari 
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kendala-kendala tersebut, peran e-commerce dibutuhkan untuk membantu toko pakaian 

sablon membuat proses penjualan dan pembelian menjadi lebih efisien.  

Konsep mass customization telah menjadi strategi baru, baik untuk pengusaha bisnis 

pakaian dan konsumen di era modern ini, karena dapat melayani kebutuhan customer  

dengan lebih spesifik [4]. Mass customization memungkinkan konsumen untuk 

berpartisipasi dalam proses desain untuk membantu memastikan kualitas dan kuantitas 

produk memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan konsep tersebut, maka pihak 

pengusaha pakaian sablon dapat mengerti kebutuhan dari masing-masing konsumennya 

dengan lebih baik. Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat perancangan website untuk 

toko pakaian sablon. Oleh sebab itu, sistem aplikasi berbasis web ini dirancang 

menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework CodeIgniter dan MySQL.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana merancang aplikasi berbasis web untuk toko sablon pakaian? 

2) Bagaimana merumuskan proses bisnis pada aplikasi berbasis web untuk toko sablon 

pakaian? 

  

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pembuatan penelitian ini: 

1) Sistem hanya berfokus pada proses pemesanan, penjualan, inventory, dan laporan 

jual beli. 

2) Pada sistem tidak terdapat perhitungan ongkos kirim. 

3) Pembayaran pada sistem ini berupa transfer bank secara manual. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berikut merupakan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. 

 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat perancangan website untuk 

toko pakaian sablon dan mengimplementasikannya dalam proses pemesanan dan 

penjualan pada toko pakaian sablon. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

  Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Mempermudah proses pemesanan pakaian sablon custom dan non-custom 

(ready-to-wear) 



 

3 

 

2) Menunjang sistem penjualan, inventory dan pembuatan laporan jual beli dari 

sisi penjual, agar penjualan dapat berjalan secara maksimal 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Berikut merupakan metodologi penelitian dari sisi pengumpulan data dan 

pengembangan sistem. 

 

1.5.1 Metodologi Pengumpulan Data 

Metodologi yang digunakan untuk pengumpulan data adalah studi literatur, 

wawancara, dan survei. Metode studi literatur dilakukan untuk menemukan 

berbagai teori yang dapat digunakan dalam perancangan sistem ini. Studi literatur 

dilakukan dengan menggunakan jurnal-jurnal penelitian yang telah ada. Metode 

wawancara dilakukan untuk melihat apa saja hal-hal mempengaruhi kebutuhan 

konsumen untuk membeli pakaian sablon. Wawancara dilakukan dengan seorang 

pengusaha pakaian sablon yang telah berpengalaman dalam melayani konsumen. 

Metode survei dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kebutuhan serta 

kepuasan konsumen dalam menggunakan situs web untuk berbelanja pakaian 

sablon. Survei dilakukan oleh responden melalui Google Form. Survei dilakukan 

untuk mengumpulkan data mengenai apa yang dibutuhkan konsumen dalam situs 

web toko sablon pakaian.  

 

1.5.2 Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem adalah SDLC 

(Software Development Life Cycle) dengan model waterfall. Dalam model waterfall 

terdapat 5 fase, yaitu; requirements, design, implementation, verification, 

maintenance. Keuntungan dari model waterfall adalah proses perancangan sistem 

dapat dikembangkan dengan urutan yang lebih baik serta tepat sasaran. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut adalah sistematika penulisan dari penelitian ini. 

 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB 2: LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori dasar yang dikutip dari buku serta beberapa jurnal yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

 

BAB 3: SISTEM SAAT INI 

Berisi pembahasan mengenai sistem yang ada saat ini, dan permasalahan yang dihadapi 

dalam sistem yang telah ada. 

 

BAB 4: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM USULAN 

Bab ini berisi pembahasan mengenai tahap perencanaan yang berisi identifikasi dan 

analisis kelayakan sistem yang akan dibangun, tahap analisis dengan use case diagram, 

activity diagram, dan class diagram, juga tahap perancangan yang terdiri dari table 

relationship diagram dan perancangan interface. 

 

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan serta saran mengenai perancangan sistem yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

  


