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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Dunia teknologi pada saat ini berkembang dengan sangat pesat. 

Perkembangan teknologi mencakup semua bidang kehidupan manusia terutama 

bidang ekonomi. Begitupun seiring bertambahnya jumlah masyarakat Indonesia 

yang suka belanja online, maka akan banyak pula jumlah masyarakat yang 

menggunakan jasa online. 

Pada proses pemasaran barang biasanya masih ditulis pada slip kertas 

pembelian penjualan atau nota saja. Sedangkan untuk proses mengetahui 

persediaan barang yang ada di toko juga harus dengan cara cek  barang satu persatu 

dan tidak juga tau mana barang yang sering di beli oleh konsumen dan masyarakat 

sekitar. Oleh karena itu perlu dibuat sistem pemesanan barang untuk toko Bintang 

Kurnia. Sitem dibuat agar dapat membantu mempercepat proses penyelesaian 

pekerjaan. Pada proses pengecekan barang, mengetahui barang yang sering di 

minati, pembuatan nota sudah otomatis. Chek stok barang dapat diketahui tanpa 

harus mengecek barang satu persatu. 

Business to Customer atau  (B2C) adalah bisnis yang melakukan pelayanan 

atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan atau grup secara 

langsung. Menurut Purbo Business to Customer (B2C) adalah E-commerce, sebagai 

set dinamis teknologi aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, 

konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan 

barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik. 

Dengan banyaknya jumlah pemesanan barang dan semakin berkembangnya 

dunia teknologi sekarang, perlu adanya sistem yang digunakan untuk mengolah 

data yang sangat besar dan harus efisien. Berdasarkan latar belakang permasalahan 

diatas, maka penulis perlu untuk membahas lebih mendalam mengenai pembuatan 

tugas akhir dengan mengambil judul “Implementasi Business To Customer (B2C) 

pada Sistem Pemesanan Jenang Berbasis Web (Studi Kasus Toko Jenang Bintang 

Kurnia). 
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1.2.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis bisa merumuskan 

permasalahannya yaitu: 

1. Bagaimana cara mengontrol stok barang di Toko Jenang Bintang Kurnia. 

2. Membuat struk pembelian berupa print out. 

3. Mengetahui barang mana yang sering dibeli oleh masyarakat. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, agar penulis 

lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang di maksud, dalam penulisan 

laporan ini penulis membatasi pada ruang lingkup yaitu mengontrol stok barang 

yang ada pada toko jenang Bintang Kurnia. 

 

1.4.  Tujuan Penelitian  

Tujuaan dari penulisan ini adalah untuk: 

1. Mempermudah dalam mengontrol stok barang di toko Bintang Kurnia. 

2. Mempermudahkan transaksi jual beli yang ada 

3. Mempermudah dalam membuat informasi laporan pembelian bulanan. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Manfaat perancangan aplikasi ini adalah: 

Sistem pemesanan jenang ini diharapkan mempermudah proses pelaporan jenang, 

mengurangi kerugian jika barang tidak jadi dibeli, serta mempermudah mengetahui 

jenis jenang mana yang disukai masyarakat setiap bulannya. 


