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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kemajuan teknologi dan komunikasi mendukung perkembangan teknologi 

internet. Dengan internet pelaku bisnis tidak akan merasa kesulitan lagi untuk 

memasarkan produknya, produk yang mereka jual dapat diperkenalkan yang 

bukan hanya dalam negeri tetapi juga bisa dipasarkan ke luar negeri melalui 

internet (Irmawati. 2011). Bagi para konsumen mereka tidak akan kesulitan lagi 

untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan. Penggunaan internet dalam 

bisnis berubah fungsi yang awalnya hanya sebagai alat pertukaran informasi 

sekarang internet bisa untuk memasarkan, menjual dan melayani pelangan 

(Irmawati. 2011). Internet dapat mengakibatkan perdagangan mengalami 

perkembangan, dengan adanya penjualan produk secara online (mustofa & 

mutmainah. 2015). Penjualan ini dapat dilakukan karena internet pada saat ini 

menyediakan layanan website yang dapat memberikan layanan berdagang secara 

online dan berbelanja, fasilitas tersebut disebut dengan e-commerce. 

Perusahaan memiliki banyak cara untuk melakukan promosi antara lain 

degan cara memasang promosi melalui media elektronik, media cetak memasang 

spanduk dan menyebarkan brosur . strategi selain melaui media elektronik 

membutuhkan biaya yang cukup besar, dengan mengunakan strategi selain media 

elektronik juga terdapat kesulitan untuk menentukan pembeli yang tepat 

(Fakhrurozi dkk., 2013). Begitu juga dengan pihak konsumen yang merasa  
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kesulitan untuk mencari produk yang dibutuhkan. Hal inilah yang menuntut pelayanan 

internet untuk dapat melebihi promosi yang diperoleh dari dunia nyata untuk menjual 

barang-barang yang dibutuhkan pembeli.  

Pada zaman sekarang ini hampir semua kalangan mulai dari anak kecil 

sampai orang tua sekalipun menggunakan handphone sebagai media komunikasi 

(syaifudin dkk 2018). hal inilah yang dapat dimanfaatkan juga oleh produsen guna 

untuk menarik pelanggaan yang lebih banyak. barang yang ditawarkan di internet 

sangatlah banyak hampir semua barang yang dibutuhkan konsumen ada di internet. 

Pengunaan sistem e-commerce dapat menguntugkan banyak pihak baik pihak 

produsen maupun pihak konsumen. Keuntungan bagi pihak produsen ialah target 

pemasaran lebih meluas dengan biaya yang tidak besar. Sedangkan keuntungan 

bagi pihak konsumen ialah dapat mempersingkat waktu belanja, selain itu harga 

barang yang ditawarkan melalui e-commmerce biasanya lebih murah 

dibandingkan dengan harga barang yang terdapat di toko (Fakhrurozi dkk., 2013). 

Karena jalur antara produsen kepada kosumen lebih singkat bila dibandingkan 

dengan cara konvesional,  

Target dari penelitian ini agar dapat memperluas pemasaran dari UMKM 

dengan menggunakan website ini supaya UMKM dapat mengenalkan produk yang 

dimiliki secara nasional maupun internasional dengan biaya yang minim, dapat 

menghemat biaya promosi. Penelitian ini akan menghasilkan sebuah aplikasi e-

commerce yang dapat digunakan oleh UD Plasma Panen Unggul untuk 



3 
 

 
 

meningkatkan penjualan. Teknologi berbasis website yang akan digunakan dalam 

penelitian ini sehingga custumer dapat dengan mudah memperoleh informasi dari 

UD Plasma Panen Unggul. 

Suatu UMKM membutuhkan kemajuan dalam usaha yaitu kemajuan dari 

aspek operasional, sumber daya manusia, pemasaran, lingkungan dan keuangan 

(Mumtahana dkk., 2017 ). Dari kelima aspek tersebut dapat mempengaruhi dari 

sudut pandang UMKM. Tetapi praktek pemasaran UMKM di Indonesia masih 

rendah, sehingga menyebabkan belum optimalnya pemasaran dari UMKM. 

Namun dengan melakukan pemanfaatan teknologi yang cangih suatu UMKM 

dapat meningkatkan penjualan melalui pemasaran dengan mengunakan e-

commerce. Promosi adalah kegiatan yang dapat membantu sistem penjualan suatu 

produk atau jasa di dalam penjualan melalui baliho, brosur, koran, TV, internet 

dan sebagainya (Jayanti & Nelisa, 2012). 

Dari peneliti terdahulu dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi yang 

baik akan memudahkan perusahaan untuk lebih unggul dan daapat bersaing  

Septian dkk, (2018). e-commerce dapat mempromosikan produk dengan mudah 

(Mumtahana dkk., 2017 ). e-commerce dapat mengurangi biaya promosi sehingga 

produsen dan distributor bisa mengurangi biaya promosi (Fauzia. 2016 ), dan 

dengan pengunaan e-commerce dapat lebih gampang dalam penyampaian 

informasi kepada pelanggan (Mauko dkk., 2017) 

Dengan adanya teknologi internet diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif. Perusahaan yang mampu 
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bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mau memanfaatkan 

teknologi untuk perusahaannya (Fauzia. 2016). Salah satu pemanfaatan teknologi 

dalam meningkatkan penjualan produk adalah dengan mengunakan e- commerce 

(Fauzia. 2016). Dengan semakin cangihnnya teknologi internet dan web, 

teknologi-teknologi tersebut dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 

berbagi informasi. Dari hal tersebut e-commerce menjadi salah satu penunjang 

keberhasilan suatu produk di perusahaan (Mauko dkk., 2017). Untuk 

meningkatkan dan mempercepat penjualan dapat memanfaatkan suatu layanan 

online berupa e-commerce. Dengan mengunakan layanan dari e-commerce 

konsumen dapat melihat informasi perusahaan dimanapun (Mauko dkk., 2017). 

Dengan adanya era teknologi saat ini para konsumen tidak harus berada di suatu 

tempat untuk dapat mengakses e-commerce, hal ini di karenakan di kota kota besar 

di Indonesia telah banyak yang menyediakan akses internet yang dapat di gunakan 

melalui hanphone dengan mengunakan teknologi wifi. Maka dari itu banyak 

perusahaan yang meminati layanan dari e-commerce (Irmawati 2011). 

B. Perumuskan Masalah 

1. Bagaimana kebutuhan data dan tantagan untuk desain web bagi UMKM UD 

Plasma Panen Unggul ? 

2. Bagaimana desain produk disclosure berbasis website untuk UD Plasma Panen 

Unggul ? 

C. Tujuan dan manfaat penelitian  

1. Tujuan penelitian  
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a. Mengetetahui sistem informasi apa yang terdapat di UD Plasma Panen 

Unggul dan memperbaiki sistem tersebut, selama ini sistem yang terdapat 

di UD Plasma Paanen Unggul hanyalah sistem manual. 

b. Mengidentifikasi kebutuhan data dan tantangan untuk desainwebsite. 

c. Pengimplementasian sistem informasi e-commerce pada perusahaan UD 

Plasma Panen Unggul sebagai media penjualan online. 

2. Manfaat penelitian 

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak 

akademis dan penelitian selanjutnya mengenai tantangan dan proses bisnis 

penggunaan produk disclosure berbasis website disuatu perusahaan, manfaat 

untuk UD Plasma Panen Unggul agar dapat lebih mudah menyimpan data 

petani. Sedangkan manfaat bagi objek yang lain adalah sebagai pedoman 

apabila ingin membuka usaha baru agar dikenal banyak orang. 
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