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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi tingkat pendapatan penduduk 

Indonesia, yang mana banyak pekerja yang sudah tidak dipekerjakan lagi oleh 

perusahaannya atau para pengusaha dan para pedagang kaki lima yang sudah tidak 

bisa menjualkan produknya. Sehingga dengan adanya pandemi Covid-19 ini 

masyarakat Indonesia berusaha menjadi kreatif dan inovatif untuk dapat 

menghasilkan pendapatan agar bisa bertahan hidup dengan cara menjadi pebisnis 

online. Menyikapi persaingan yang semakin kompetitif pada setiap bisnis, 

memunculkan ide untuk memadukan antara teknologi informasi dengan bisnis.  

Perkembangan bisnis skincare di Indonesia saat ini berkembang sangat 

pesat. Menurut Euromonitor International (2015) mencatat bahwa Indonesia 

dianggap bakal menjadi penyumbang terbesar kedua untuk pertumbuhan perawatan 

kulit di dunia. Meski pertumbuhan skincare di pasar emerging tidak mampu 

mencapai “double digit”, namun mampu mendominasi pasar kecantikan di seluruh 

dunia yang diprediksi mampu mencapai 130 miliar dollar Amerika tahun 2019. 

Secara global di seluruh segmen pasar kecantikan rata-rata rata-rata orang 

menghabiskan US$ 15 tiap tahunnya untuk kebutuhan skincare, 10 dollar Amerika 

untuk kebutuhan hair care, dan 7 dollar Amerika untuk kebutuhan tata rias, dan 

jumlah tersebut hampir mencapai 33% dari total pendapatan pasar kecantikan pada 

tahun 2019 disumbang dari pasar skincare. 

Gadiscare adalah platform startup dalam dunia kecantikan yang 

menyediakan informasi tentang tips and trik skincare yang berdiri sekitar satu tahun 

yang lalu dengan menggunakan media sosial Instagram sebagai media 

perantaranya. Selain membagikan tips dan trik seputar skincare, Gadiscare juga 

membuka jasa paid promote bagi setiap online shop yang ingin mempromosikan 

produknya lewat Instastory Instagram. Bagi pengguna Instagram yang nantinya 

tertarik bisa langsung memencet tombol swipe up, maka akan terhubung dengan 

produk yang dijual di aplikasi Shopee dan bisa melanjutkan transaksi pembelian 
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melalui aplikasi Shopee. Untuk mengembangkan bisnis dalam masa pandemi 

Covid-19 ini memunculkan ide untuk membuat sistem pemesanan milik sendiri. 

Pengusaha baru biasanya sibuk menjaring konsumen baru, sampai lupa bahwa 

penting juga untuk mempertahankan konsumen hingga menjadi loyal. Perusahaan 

pemula perlu menyiapkan inovasi-inovasi baru agar pelanggan menggunakan 

produk atau jasa kembali.  

Berdasarkan masalah yang diidentifikasi maka penulis melakukan 

penelitian dengan mengambil judul yaitu “PERANCANGAN SISTEM 

PEMESANAN PRODUK PERAWATAN WAJAH (SKINCARE) BERBASIS 

WEB” Sistem pemesanan berbasis web menggambarkan cakupan yang luas 

mengenai teknologi informasi, proses dan praktek dalam transaksi bisnis online 

tanpa menggunakan alat transaksi manual. Dengan menggunakan sistem 

pemesanan berbasis web, perusahaan dapat memasarkan suatu produk atau jasa 

kepada konsumen dengan jangkauan seluruh dunia, sehingga dari segi bisnis 

merupakan peluang yang baik untuk memperluas jangka pasar dari produk atau jasa 

yang ditawarkan, salah satunya dalam bidang perawatan wajah. 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diperoleh rumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pemesanan produk 

perawaan wajah berbasis web? 

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem pemesanan produk perawatan 

wajah berbasis web dengan memanfaatkan bahasa pemrograman PHP serta 

MySQL sebagai databasenya? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

 Agar pembahasan yang akan ditulis tidak menyimpang dari alur yang di 

inginkan maka penelitian merasa perlu membatasi permasalahan tersebut: 

1. Objek penelitian berfokus pada platform Gadiscare 

2. Sistem yang dibuat hanya sebatas pemesanan dan informasi pembayaran 
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3. Pembayaran transaksi dilakukan dengan transfer bank, di mana pembeli 

melakukan transfer uang secara manual pada rekening yang telah 

ditentukan. 

 

1.4.  Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu sistem 

pemesanan produk perawatan wajah berbasis web menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dan database MySQL. 

 

1.5.  Manfaat 

 Dengan adanya sistem ini diharapkan bisa digunakan sebagai media 

alternatif untuk pemasaran dan sekaligus memberikan layanan terbaru kepada 

pelanggan. 

 

1.6.  Sistematika penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi ke dalam lima bab dengan 

tujuan untuk memudahkan penulis dalam membahasnya. Adapun sistematika 

penulisannya diuraikan sebgai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang teori dasar yang dipergunakan 

dalam penelitian dan penyusunan skripsi, serta penelitian terdahulu 

yang dijadikan referensi. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini diuraikan secara rinci metodologi dalam perancangan dan 

pengembangan sistem. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil yang diperoleh dari perancangan 

sistem yang dibuat untuk diimplementasikan berupa penjelasan 

teoritik maupun gambar. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir berisi kesimpulan yang dapat diambil dari inti 

pembahasan pada bab sebelumnya serta saran yang diharapkan 

berguna bagi pengembangan sistem di masa mendatang. 

 

 

 

 


