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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1        Latar Belakang 

E-Swalayan adalah swalayan yang menerapkan sistem pemasaran secara

online. E-Swalayan merupakan sistem yang dapat membantu para konsumen dalam 

melakukan pembelian barang secara online serta membantu konsumen dalam 

mengetahui informasi produk. 

Koperasi Karyawan Melati (KOPKAR MELATI) merupakan lembaga 

koperasi yang dimiliki Universitas Muhammadyah Malang, didirikan sebagai 

wadah untuk mitra usaha karyawan serta peningkatan kesejahteraan anggota 

koperasi dan masyarakat umum. Koperasi Karyawan “Melati” mempunyai 

rancangan kerja dalam pengembangan di bidang organisasi, keuangan, dan usaha. 

Selama berdirinya Koperasi Karyawan “Melati” terjadi kenaikan hasil usaha pada 

setiap tahunnya. Kenaikan hasil usaha tersebut terjadi pada beberapa unit usaha 

salah satunya adalah unit usaha swalayan Koperasi Karyawan “Melati” yang 

bekerjasama dengan OMI. OMI merupakan anak perusahaan dari Indomaret yang 

bergerak di bidang distributor barang dan penyedia fasilitas software penjualan. 

Pada awal berdirinya, swalayan kopkar “Melati” merupakan sebuah toko 

yang masih memiliki banyak kekurangan produk. Setelah bekerja sama dengan 

OMI, kopkar “Melati” memiliki lebih banyak variasi produk dan mulai 

berkembang menjadi swalayan.  

Namun dalam perkembangannya, swalayan kopkar “Melati” tidak diikuti 

dengan perkembangan teknologi informasi yang dapat memperluas jangkauan 

pemasaran, serta mempermudah dalam proses penjualan dan penyampaian 

informasi produk kepada konsumen. Selama ini proses pemasaran pada swalayan 

kopkar “Melati” hanya menggunakan media spanduk dan brosur, sedangkan sistem 
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penjualan masih dilakukan secara offline serta kurangnya informasi mengenai 

produk membuat konsumen kesulitan dalam mengetahui harga diskon, promo dan 

ketersediaan barang. 

 Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk membuat tugas 

akhir yang berjudul “Rancang Bangun E-Swalayan untuk Mendukung Sistem 

Pemasaran Online pada Koperasi Karyawan Melati Universitas Muhammadiyah 

Malang”, diharapkan sistem E-Swalayan mampu memberikan kontribusi yang 

bermanfaat bagi semua pihak khususnya koperasi karyawan “Melati” dalam 

memperluas pemasaran dan penjualan produk serta sebagai media penyampaian 

informasi kepada konsumen mengenai produk yang di informasikan. 

1.2       Rumusan Masalah  

1. Bagaimana membangun website e-commerce untuk memperluas 

pemasaran produk pada Koperasi Karyawan “Melati”? 

2. Bagaimana merancang website e-commerce untuk mempermudah 

konsumen dalam mengetahui informasi produk pada Koperasi 

Karyawan “Melati”?  

1.3      Tujuan  

 Merancang dan membangun sebuah sistem E-Swalayan untuk memperluas 

pemasaran produk dan mempermudah proses penjualan serta media penyampaian 

informasi produk yang dimiliki Swalayan Koperasi Karyawan “Melati” Universitas 

Muhammadiyah Malang kepada konsumen. 

1.4       Batasan Masalah  

A. Aplikasi ini berbasis Web Responsive. 

B. Penelitian menggunakan objek Swalayan Koperasi Karyawan “Melati” 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

C. Pembayaran dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu, transfer bank/ATM, 

Cash on Delivery (COD), Kredit, dan O2O (Online to Offline). 
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D. Metode pembayaran dengan cara kredit hanya dapat dilakukan oleh 

karyawan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan : 

a. Membantu perusahaan dalam memperluas pemasaran produk 

secara online. 

b. Membantu perusahaan dalam mendapatkan media promosi 

secara online. 

c. Membantu pihak Koperasi Karyawan “Melati” dalam 

mendapatkan lebih banyak pelanggan. 

2. Bagi Konsumen : 

a. Membantu konsumen dalam mengetahui informasi produk yang 

ada pada Koperasi Karyawan “Melati”. 

b. Mempermudah konsumen dalam melakukan proses pembelian 

dan pemesanan produk secara fleksibel dari segi tempat dan 

waktu. 

1.6         Metodologi 

1.6.1   Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini, studi pustaka yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 

cara mengambil informasi dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku dan 

internet yang sesuai dengan sistem E-Commerce. E-Swalayan ini akan membantu 

pihak kopkar “Melati” dalam memperluas pemasaran secara online, penjualan 

secara online dan media penyampaian informasi produk kepada konsumen. 

1.6.2 Analisa dan Desain 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana penulis menganalisis permasalahan 

utama yang muncul pada topik tugas akhir. Hal tersebut akan membantu dalam 

proses perancangan perangkat lunak yang meliputi penentuan data yang akan di 

gunakan dan proses-proses yang akan dilaksanakan. 
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1.6.3 Implementasi  

Tahap ini adalah prosedur untuk menyelesaikan analisis dan desain yang 

akan di implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman 

yang digunakan adalah php. Sedangkan untuk basis data yang di gunakan adalah 

mysql. 

1.6.4 Pengujian  

 Pengujian merupakan tahap untuk memeriksa hasil implementasi yang 

telah di buat apakah sudah sesuai dengan analisa dan racangan, evaluasi dilakukan 

untuk mengetahui kekurangan sehingga bisa di sempurnakan kemudian hari. 

Pengujian yang dilakukan dengan cara menggunakan metode Black box dan User 

Acceptance Test (UAT). Pengujian blackbox yaitu metode pengujian untuk 

membantu mengetahui apakah semua fungsi yang terdapat pada sistem telah 

berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan, 

sedangkan pengujian User Acceptance Test (UAT) adalah metode pengujian yang 

digunakan untuk mengetahui apakah sistem ini sudah sesuai dengan spesifikasi dan 

sejauh mana sistem ini mencukupi kebutuhan user. 

1.6.5    Penyusunan  Laporan   

Pada tahap penyusunan laporan akan di buat buku sebagai dokumentasi dari 

pengerjaan tugas akhir, menjadi arsip dan dapat memudahkan dalam 

pengembangan di kemudian hari. 

1.7       Sistematika penulisan  

Sistematika yang akan dilakukan dalam penyusunan tugas akhir ini di bagi 

menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan dari masalah sehingga dapat di angkat  menjadi 

suatu kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan, metodologi dan sistematika penulisan.  
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BAB II : LANDASAN TEORI  

Bab ini membahas berbagai konsep dan dasar-dasar teori yang menujang 

dalam kaitan dengan topik sistem e-swalayan. 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini berisi tentang analisis masalah dan deskripsi mengenai sistem, 

analisis kebutuhan fungsional,  analisis kebutuhan non fungsional dan perancangan 

antarmuka dari perangkat lunak yang akan di bangun. 

BAB IV: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini membahas implementasi antarmuka perangkat lunak, implementasi 

perangkat lunak, pengujian perangkat lunak (black box) dan User Acceptance Test 

(UAT) berserta kesimpulan dari hasil penguji perangkat lunak. 

BAB V: PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban yang melatar 

belakangi masalah pada bab 1, dan saran yang nantinya akan berguna bagi 

pengembang perangkat lunak ini ke depan. 

 


