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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) adalah salah satu Kabupaten yang ada di 

provinsi Riau, sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencarian sebagai 

pedagang. Sehingga Kabupaten ini dapat menghasilkan berbagai jenis produk baik 

berupa barang ataupun jasa, yang dimana pelaku dari usaha tersebut tersebar di 

berbagai daerah yang ada di Kabupaten Inhil. 

Menurut data yang telah dihimpun oleh pihak Dewan Kerajinan Nasional 

Daerah (Dekranasda) Kabupaten Inhil pada tahun 2015, Dekranasda Inhil mampu 

menjual 6789 produk kerajinan kepada wisatawan belanja yang datang 

(Dekranasda, 2017). Adapun produk yang dipasarkan oleh pihak Dekranasda 

yaitu berupa batik Inhil, tenun Inhil, anyaman pandan, dan kerajinan batang 

kelapa (Dekranasda, 2017). Pada proses yang selama ini berjalan jika konsumen 

ingin melakukan suatu pembelian produk, maka pihak konsumen harus 

mendatangi langsung kantor atau showroom Dekranasda untuk mengetahui daftar 

harga, jenis-jenis kerajinan dan kemudian melakukan transaksi pembelian barang 

yang diminati konsumen, kemudian apabila proses bisnis yang saat ini masih 

diterapkan maka konsumen yang berada di luar daerah akan mengalami kesulitan 

untuk berbelanja, karena konsumen harus mendatangi secara langsung kantor 

Dekranasda (Lampiran A). Proses yang ada selama ini juga akan mengakibatkan 

kurangnya kepercayaan dari segi pengrajin terhadap Dekranasda, dikarenakan 

para pengrajin tidak dapat memantau barang yang mereka pasarkan melalui 

Dekranasda, juga kurangnya kejelasan terhadap jumlah barang yang berhasil 

terjual tidak sesuai dengan laporan yang mereka terima, akibat kurang 

terstrukturnya pembuatan laporan yang selama ini dijalankan oleh pihak 

Dekranasda yang masih mengandalkan aplikasi komputer seperti Microsoft Word 

dan Microsoft Excel (Lampiran A). 

Saat ini pemerintah daerah sendiri terus berupaya mengembangkan 

berbagai usaha kreatif, berbagai upaya pemerintah yang dilakukan masih kurang 
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efektif untuk dapat meningkatkan konsumen, karena minimnya publikasi yang 

dilakukan pemerintah daerah setempat dan banyaknya jumlah konsumen yang 

tersebar di berbagai daerah di luar Kabupaten Inhil. Dalam melakukan promosi 

produk selama ini Dekranasda mengandalkan berbagai event ketika saat bazar 

atau pameran akbar yang diadakan Kabupaten maupun di Provinsi Riau sendiri, 

seperti ketika acara akbar Musabaqah Tiwatil Qur’an (MTQ) baik tingkat daerah 

maupun tingkat provinsi. Cara seperti ini apa bila dilakukan hanya bergantung 

pada saat waktu tertentu saja, sehingga konsumen atau peminat dari usaha kreatif 

tidak mengetahui secara menyeluruh tentang hasil dari ekonomi kreatif asal 

Kabupaten Inhil (Lampiran A). 

Akibat minimnya informasi tentang ekonomi kreatif Inhil yang beredar 

dikalangan masyarakat luar, para konsumen juga akan kesulitan untuk melakukan 

pembelian dan pemesanan produk tersebut dikemudian hari, dan konsumen juga 

akan kesulitan apabila ingin membeli kembali atau melakukan penambahan 

pemesanan produk. Akibatnya pihak Dekranasda akan kesulitan dalam melakukan 

pelayanan penjualan kepada konsumen dan ekonomi kreatif yang ada di Inhil 

akan sulit untuk memenuhi kebutuhan pasar baik secara nasional maupun global, 

karena tidak adanya suatu media yang dapat digunakan oleh konsumen dan pihak 

Dekranasda untuk melakukan transaksi dari jarak yang berjauhan (Lampiran A). 

Berdasarkan permasalahan yang ada di atas maka diangkatlah suatu 

penelitian yang merancang dan membangun sebuah aplikasi e-Commerce untuk 

dapat melakukan pemesanan dan pembelian produk secara online tanpa batasan 

tempat dan waktu, dengan adanya aplikasi ini pihak konsumen hanya tinggal 

melakukan pembayaran menggunakan transfer via Anjungan Tunai Mandiri 

(ATM), internet banking, dan sms banking tanpa harus mendatangi pihak 

Dekranasda. e-Commerce yang akan dibangun menggunakan konsep Business to 

Consumer (B2C) karena konsep ini sesuai dengan proses bisnis yang berjalan 

pada Dekranasda Kabupaten Inhil dimana pihak Dekranasda melakukan proses 

transaksi jual beli produk secara langsung kepada konsumen tanpa melalui 

perantara (Lestarini dkk, 2014). Adanya aplikasi e-Commerce ini konsumen juga 

akan dengan mudah mencari barang yang diinginkan tanpa harus datang kembali 
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ke kantor Dekranasda dan melihat berbagai produk ekonomi kreatif yang 

dipasarkan oleh Dekranasda Kabupaten Inhil. Adanya e-Commerce yang dapat 

memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual 

maupun pihak konsumen di dalam melakukan transaksi perdagangan. e-

Commerce sangat sederhana yaitu kemampuannya dalam melakukan bisnis secara 

elektronik baik melalui komputer, fax, dan telephone (Driyani, 2012). 

Penelitian mengenai e-Commerce juga telah banyak dilakukan 

sebelumnya. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Haryanti (2011) 

dimana aplikasi e-Commerce dapat mempermudah proses transaksi pembelian 

produk dan mempermudah pihak konsumen dalam mendapatkan informasi produk 

tanpa harus datang ke toko yang bersangkutan. Penelitian oleh Driyani (2012) 

dimana aplikasi yang dibangun dapat melakukan transaksi dan pemesanan secara 

online dan juga membuat suatu laporan dan pencarian data transaksi di mana 

aplikasi tersebut menggunakan fitur shoping chart. Penelitian selanjutnya oleh 

Novita (2015) dengan menggunakan sistem informasi penjualan dapat 

memberikan gambaran dalam proses manipulasi data. 

E-Commerce Dekranasda memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu 

antara lain, e-Commerce yang akan dibangun sudah dapat melakukan transaksi 

secara online dan juga mampu membuat laporan penjualan produk yang dapat 

digunakan oleh pihak Dekranasda, adapun berbagai fitur yang disediakan dalam 

sistem yang akan dibangun seperti fitur pembelian, penjualan, pemasaran, serta 

pelayanan. Selain itu adanya fitur search engine optimizing yang dapat dengan 

mudah mencari suatu produk yang dipasarkan oleh pihak Dekranasda, fitur 

selanjutnya yaitu kategori yang dimana fitur ini dapat membantu konsumen untuk 

melakukan perbandingan produk Dekranasda. Selain untuk keperluan e-

Commerce dengan adanya aplikasi ini menjadikan pihak Dekranasda Kabupaten 

Inhil mempunyai suatu media website sendiri untuk dapat mempromosikan dan 

membagikan informasi seputar Dekranasda dan ekonomi kreatif Kabupaten Inhil. 

Dalam melakukan perancangan sistem maka digunakan suatu metode 

perancangan untuk dapat menggambarkan secara terstuktur tentang bagaimana 

alur sistem yang akan dibangun, perancangan e-Commerce pada Dekranasda 
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Kabupaten Inhil ini dilakukan menggunakan sebuah metode Object Oriented 

Analysis and Design (OOAD). Pemilihan metode OOAD sendiri dilakukan karena 

metode ini menekankan pada sisi objek pengguna. Sehingga nantinya rancangan 

yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pengembangan e-Commerce, komunikasi 

yang terjadi mulai dari awal hingga akhir pembangunan sistem dan relasi objek 

dengan entitas umumnya dapat di mapping dengan baik seperti kondisi pada dunia 

nyata dan keterkaitan dalam sistem, hal ini memudahkan dalam memahami desain 

(Rohman, 2012).  

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka dibutuhkan suatu 

pengembangan sistem untuk memperbaiki sistem yang sedang berjalan selama ini. 

Dalam pengembangan sistem yang akan di lakukan digunakanlah suatu metode 

pengembangan yaitu waterfall model, karena pada model pengembangan ini 

mampu melakukan pendekatan secara sistematis dan terurut mulai dari level 

kebutuhan sistem lalu menuju ke tahap analysis, design, coding, testing atau 

verification, dan maintenance (Sommerville, 2011). Salah satu penelitian yang 

menggunakan metode pengembangan waterfall model yaitu penelitian yang 

berjudul Pembangunan Sistem Informasi Aset di PT. Industri Telekomunikasi 

Indonesia Persero Berbasis Web telah terbukti sesuai karena model ini 

menyarankan pendekatan pengembangan secara sekuen dan sistematis (Dewi, 

2012), metode ini digunakan karena sesuai dengan alur proses e-Commerce yang 

akan dibangun. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka diangkatlah suatu penelitian yang 

berjudul E-Commerce Ekonomi Kreatif Pada Dewan Kesenian dan Kerajinan 

Kabupaten Indragiri Hilir. Melalui aplikasi tersebut pihak Dekranasda akan dapat 

mempromosikan dan juga memasarkan produk. Selain itu dengan adanya aplikasi 

tersebut pihak Dekranasda juga akan dapat mengelola laporan data produk baik 

yang terjual maupun yang belum terjual. Selain berbasiskan web aplikasi yang 

akan dibangun juga dapat dijalankan secara responsive mobile sehingga 

mempercepat penyampaian informasi kepada konsumen. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah yang 

akan dibahas pada penelitian ini yaitu “bagaimana merancang dan membangun  e-

Commerce ekonomi kreatif pada Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir”. 

1.3. Batasan Masalah 

        Adapun batasan masalah yang akan dibahas pada penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Produk ekonomi kreatif yang dipasarkan adalah kerajinan batik inhil, 

kerajinan tenun songket, kerajinan anyaman pandan, dan kerajinan ukiran 

batang kelapa yang sudah terdata oleh pihak Dekranasda Kabupaten Inhil. 

2. Sistem yang akan dibuat berbasis web e-Commerce. 

3. Model perancangan sistem menggunakan metode Object Oriented 

Analysis and Design (OOAD) dan pemodelan menggunakan Unified 

Model Language (UML) dengan 4 diagram yaitu use case diagram, class 

diagram, activity diagram, dan sequence diagram. 

4. Model pengembangan sistem yang digunakan adalah Waterfall Model 

meliputi tahap perencanaan, analisa, perancangan, implementasi, dan 

testing. 

5. Sistem dapat memberikan suatu informasi mengenai daftar harga, jenis-

jenis kerajinan yang akan dipasarkan, dan melakukan transaksi pembelian. 

6. Sistem memiliki lima hak akses yang meliputi admin, member, 

pengunjung, penjual, dan pimpinan. 

7. Sistem yang akan dibangun belum dapat melakukan perhitungan biaya 

pengiriman. 

8. Proses pembayaran belum dapat dilakukan secara otomatis, pengguna 

harus melakukan upload bukti transfer ke dalam sistem. 

9. Member pada sistem hanya untuk melakukan proses pembelian produk. 

10. Verifikasi pembayaran dilakukan dengan cara mengirimkan 

pemberitahuan melalui email atau nomor telephone konsumen. 
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1.4. Tujuan  

Tujuan yang dapat diambil dari penelitian tugas akhir ini untuk 

Membangun  sistem informasi e-Commerce menggunakan metode pengembangan 

sistem waterfall model dan metode perancangan sistem OOAD. 

1.5. Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Memudahkan pihak Dekranasda dalam melakukan pembuatan laporan 

penjualan. 

2. Sebagai media promosi untuk ekonomi kreatif yang ada pada Dekranasda 

Kabupaten Inhil yang dinamis dan interaktif untuk mempromosikan 

informasi ekonomi kreatif. 

3. Dapat membantu konsumen dalam melakukan pemesanan produk. 

4. Konsumen dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai ekonomi 

kreatif Kabupaten Inhil dan informasi mengenai Dekranasda Kabupaten 

Inhil. 

1.6.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini disusun supaya dalam penulisan laporan lebih 

teratur serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan, berikut sistematika penulisan 

penelitian tugas akhir ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang deskripsi umum isi Tugas Akhir yaitu: Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Tugas Akhir, Sistematika Penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-teori yang didapat dari buku, jurnal, maupun studi 

kepustakaan untuk mendukung pembangunan sistem e-Commerce. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian 

tugas akhir ini. 
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BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Berisi tentang analisis data-data perusahaan dan perancangan sistem e-

Commerce. 

BAB V    IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan hasil implementasi sistem berdasarkan perancangan 

yang dibangun serta hasil dari pengujian sistem yang telah dilakukan 

terhadap perangkat lunak yang dibangun. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang 

telah dibahas dan juga memberikan saran-saran yang sekiranya 

diperlukan. 


