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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Saat ini perkembangan teknologi internet dan web begitu pesat, teknolgi – 

teknologi ini meningkatkan kemampuan dan kecanggihan organisasi/ perusahaan 

dalam hal komunikasi bisnis dan dalam hal kemampuannya berbagi informasi. 

Internet secara dramatis telah mengubah cara berbagai perusahaan untuk 

mengendalikan bisnis mereka. Dengan semakin meluasnya pengaruh dan dampak 

internet, dan semakin banyak perusahaan menggunakan internet, kemungkinan 

untuk mengendalikan perdagangan antarbisnis di internet semakin bertambah, dan 

semakin menjadi bagian yang utama dari perdagangan barang dan jasa saat ini 

(Nugroho, 2011). Orange Solo Camera merupakan sebuah toko yang menjual 

berbagai kebutuhan dibidang photography.  

 Orange Solo Camera memiliki tempat penjualan di Solo yang tepatnya 

berada di jalan Dr. Supomo No. 17. Sistem penjualan yang selama ini digunakan 

masih menggunakan transaksi secara langsung dan melalui media internet. 

Transaksi secara langsung dimana pembeli harus datang langsung ke toko untuk 

memilih barang yang ingin dicari dan melakukan pembelian ditoko. Penjualan 

pada toko Orange Solo Camera  juga menggunakan media internet untuk 

menunjang penjualannya. Penjualan melalui media internet yang digunakan 

dengan menjual produk-produknya disitus forum-forum jual beli. 
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 Dalam perkembangannya Orange Solo Camera mempunyai beberapa 

permasalahan yang dihadapi dengan digunakannya sistem yang lama. 

Permasalahan yang dihadapi diantaranya kurangnya media promosi untuk menjual 

produknya yang hanya mengunakan forum jual beli, susah mengelola pemesanan 

melalui forum-forum seperti perhitungan biaya kirim barang yang dipesan masih 

manual dengan cara menghitung secara manual biaya kirim barang yang dipesan  

sesuai dengan berat barang dan persaingan yang harus dihadapi Orange Solo 

Camera dikarenakan banyaknya pesaing yang membuka toko sejenis. 

 Perkembangan teknologi informasi yang pesat mempunyai peran untuk 

mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Penggunaan e-commerce 

merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan. E-commerce merupakan 

proses bisnis yang menggunakan media intenet melalui website sehingga pemilik 

toko dapat mengelola penjualan dengan mudah sesuai dengan yang dibutuhkan. 

Aplikasi lain yang dapat digunakan sebagai penunjang penjualan yaitu SMS-

gateway. SMS-gateway memudahkan pemilik toko dalam memberikan layanan 

tambahan untuk memudahkan pembeli atau calon pembeli mendapatkan 

informasi. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka Orange Solo Camera 

membutuhkan sistem baru yang dapat memenuhi kebutuhan transaksi penjualan. 

Oleh karena itu akan dilakukan penelitian dengan judul RANCANG BANGUN E-

COMMERCE DAN SMS GATEWAY MENGGUNAKAN CODEIGNITER 

(STUDI KASUS ORANGE SOLO CAMERA). 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka bisa dirumuskan 

permasalahan tentang bagaimana membangun aplikasi E-Commerce dan SMS 

gateway pada Orange Solo Camera. 

C. Batasan Masalah 

 Dalam pembuatan aplikasi E-Commerce dan SMS gateway yang akan 

dibuat nantinya dibutuhkan beberapa batasan masalah agar pembahasan lebih 

terfokus sehingga tujuan bisa tercapai. Beberapa batasan masalah diantaranya: 

1. Penerapan sistem diimplementasikan pada Orange Solo Camera. 

2. Terdapat 2 aplikasi yang akan dibuat, yaitu aplikasi E-Commerce dan SMS 

gateway. 

3. Jangkauan pemasaran hanya untuk wilayah Indonesia. 

4. Pengguna situs E-Commerce ini adalah admin, konsumen dan user biasa. 

5. Pembayaran dilakukan secara offline melalui transfer bank. 

6. Pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman JNE dengan tarif regular. 

7. Pembuatan laporan berdasarkan status pemesanan selesai. 

8. Aplikasi SMS gateway diimplementasikan pada web server localhost. 
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D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini menghasilkan sistem aplikasi E-Commerce dan 

SMS gateway pada toko Orange Solo Camera. 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, 

diantaranya.  

1. Memperluas jangkauan pemasaran produk yang dijual. 

2. Mempermudah pemilik toko untuk mengelola produk yang dijual. 

3. Memberikan wawasan kepada penulis dari penelitian yang dilakukan. 

F. Sistematika Penelitian 

 Sistematika penelitian dalam skripsi ini untuk memberikan gambaran 

tertahadap penelitian yang akan dilakukan. Sistematika penulisan yang digunakan 

sebagai berikut : 
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BAB1 1 PENDAHULUAN 

 Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, perancangan 

dan pembuatan system. 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Menguraikan gambaran obyek penelitian, analisis semua permasalahan, 

perancangan system baik secara umum maupun spesifik. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Memaparkan hasil-hasil dan pembahasan dari tahapan penelitian yang 

dilakukan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 


