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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Seiring dengan berkembangnya bidang teknologi, tiap perusahaan makin 

terpacu untuk menggunakan teknologi yang semakin maju sebagai alat atau media 

agar tetap bertahan dan memenangkan persaingan yang semakin hari terasa 

semakin sangat ketat dan keras. Kemajuan teknologi ini semakin berkembang 

dengan adanya penggunaan internet. Internet adalah salah satu media yang sudah 

sangat tidak asing lagi diberbagai belahan dunia karena memiliki banyak fungsi. 

Penggunan internet di prediksi akan mendominasi seluruh kegiatan di semua 

belahan dunia dimasa kini dan masa yang akan datang, secara umum akan 

berubah menjadi alat untuk persaingan perusahaan satu dan perusahaan lainnya. 

Hal ini akan membawa dampak yang cukup besar bagi perusahaan dampak pada 

aspek persaingan di dunia bisnis adalah terbentuknya tingkat persaingan yang 

semakin ketat. Globalisasi ekonomi juga membuat perubahan menjadi konstan, 

pesat, radikal dan serentak, Sehingga perusahaan harus memiliki kemampuan 

yang cepat untuk beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dan perusahaan 

harus mampu bersaing dengan para kompetitornya perubahan yang terjadi pada 

internet merupakan sutu fenomena yang paling menarik dalam kemajuan 

teknologi yang terjadi sekarang. Aspek utama dalam perubahan ini adalah 

munculnya electronic commerce (e-commerence) dalam lingkungan bisnis. e-

commernce mengubah hampir semua kegiatan area bisnis dan setiap kegiatanya, 

mulai dari transaksi jual beli. Dengan lahirnya e-commernce ini memudahkan 

konsumen untuk dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus datang 

ketempatnya.  

CV Morefaith berdiri pada tahun 2014, merupakan suatu perusahan yang 

salah satunya bergerak dibidang industri pakaian. Pakaian yang di produksi yaitu 

kaos pria, proses penjualanya yaitu membuat produk dengan brand sendiri. 

Penggunaan e-commerence merupakan salah satu kebutuhan agar dapat bersaing 

dengan perusahaan lainya. CV Morefaith membutuhkan sebuah website untuk 

penjualan dan pemasaran. Hal ini sangat penting karena keberdaaan suatu website 
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dapat membantu penyampaian informasi produk dan harga secara detail kepada 

konsumen. Selain itu website akan dapat mengakses informasi yang dapat 

dibutuhkan kapan saja dan dimana saja, pelanggan pun akan dapat 

memperkirakan berapa harga setiap kaos tanpa harus datang ke toko. Tidak hanya 

itu saja dalam penyimpanan laporan  transaksi penjualan  masih menggunakan 

cara manual dengan mencatat setiap transaksi penjualan kedalam buku, dengan 

adanya suatu website maka akan mempermudah proses penjualan maupun 

pemasaran dan penyimpanan laporan transaksi  akan lebih aman tanpa takut 

hilang  

Dari uraian di atas penulis pada penelitian ini mengambil judul : “ Website 

Penjualan Kaos Pria  Pada CV. Morefaith “. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka indentifikasi masalah pada 

penelitian ini yaitu : 

a. Proses penjualan saat ini setiap konsumen harus datang ke toko 

secara langsung untuk melakukan transaksi. 

b. Pemasaran yang digunakan CV Morefaith saat ini hanya 

menggunakan spanduk 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini : 

a. Memberikan kemudahan kepada konsumen  dalam mendapatkan 

infromasi mengenai produk dan memudahkan dalam melakukan 

transaksi. 

b. Membantu CV Morefaith dalam melakukan pemasaran 

1.4 Batasan Masalah penelitian 

Batasan Masalah Penelitian : 

a. Informasi yang disediakan hanya berupa informasi pemesanan produk, 

pembayaran, dan laporan penjualan 
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b. Perancangan website penjualan kaos pria pada CV Morefaith 

berdasrkan kebutuhan perusahaan. 

1.5 Manfaat Penelitia 

1. Untuk  penulis 

Bertambahnya wawasan dan pengalaman penulis tentang e-

commerence dan hal lainya yang berkaitan dengan metodelogi 

penulisan skripsi ini 

2. Untuk CV Morefaith 

Diharapkan dapat mempermudah penjualan maupun pemasaran 

produk CV Morefaith sehingga dapat meningkatkan omzet 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai  sistematika dari penulisan 

laporan dari penelitian ini dan urutkan sistematika yang digunakan dalam 

penulisan laporan yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang apa saja permaslahan yang akan dibahas, yaitu latar 

belakang penelitian/masalah,rumusan masalah,tujuan penelitian, batasan masalah 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian. 

 

BAB II STUDI PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang kajian keisalaman dan teori-teori konsep 

yang berkaitan dengan penelitian.  

 

BAB III METODOLOGI PENELTIAN 

Bab ini menjelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian yaitu: teknik 

pengumpulan data, perangkat penelitian, lokasi dan objek penelitian, waktu dan 

rencana kegiatan penelitian. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Bab ini menjelaksan tentang gambarang umum tentang penyelesain 

masalah tahapan-tahapan pada bab ini yaitu: Gambaran umum analisa 

sistem,gambaran Perancangan sistem,gambaran rancangan rinci,perancangan dan 

impelmentasi sistem. 

 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dari usulan penelitian 

berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dan solusi yang diusulkan. 

Selain itu pada bab ini juga terdapat beberapa saran dari penuli
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