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Abstraksi - Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting.Teknologi informasi telah
merambah disetiap sisi kehidupan manusia.Mulai dari data kependudukan, pendidikan, kesehatan,
perdagangan, industri sampai pada hiburan.Keberadaan teknologi informasi ini tentunya memberikan banyak
peluang bagi yang bisa memanfaatkannya.Di bidang perdagangan pemanfaatan teknologi informasi lebih
dikenal dengan istilah electronic commerce atau e-commerce.Hal ini perlu dimanfaatkan bagi para pengusaha
kecil dan menengah (UKM) yang bertujuan untuk promosi produk dan usaha melalui pembuatan Home Page
Internet.Dengan e-commerce, biaya operasional khususnya anggaran promosi bisa ditekan agar bisa bersaing
dengan semakin banyaknya permintaan yang mengharuskan pelayanan lebih cepat dan akurat.Penulisan ini
menggunakan metode analisa dan rancangan berorientasi objek.Hasil dari penulisan ini berupa rancangan
aplikasi e-commerce UKM berbasis website.
Kata kunci : e-commerce, promosi, UKM.
1. PENDAHULUAN
E-Commerce secara umum dapat diartikan yaitu
proses membeli, menjual, baik dalam bentuk barang,
jasa ataupun informasi, yang dilakukan melalui media
internet (Suyanto, 2003). Awalnya, perdagangan
elektronik merupakan aktivitas perdagangan yang
memanfaatkan
transaksi
komersial,
misalnya
mengirim dokumen komersial seperti pesanan
pembelian secara electronik.Kemudian berkembang
menjadi suatu aktivitas yang mempunya istilah yang
lebih tepat yaitu “perdagangan web” (pembelian
barang dan jasa melalui World Wide Web). Ketika
web mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak
jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan
menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Sehingga Antara
pada era 1998 dan 2000 banyak bisnis di AS dan
Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini.
E-com, atau Electronic Commerce merupakan salah
satu teknologi yang berkembang pesat dalam dunia
bisnis dan per-internet-an (Suyanto,M. 2003).
Penggunaan sistem E-commerce, sebenarnya dapat
menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen,
maupun pihak produsen dan penjual (retailer).
Misalnya bagi pihak konsumen, menggunakan ECommerce dapat membuat waktu berbelanja menjadi
singkat.Selain itu, harga barang-barang yang dijual
melalui E-Commerce biasanya lebih murah
dibandingkan dengan harga di toko, karena jalur
distribusi dari produsen barang ke pihak penjual lebih
singkat dibandingkan dengan toko konvensional.
3. Memperkenalkan kepada masyarakat khususnya
para pengusaha kecil dan menengah tentang

Kota Tangerang memiliki 13 kecamatan, diantaranya,
Karawaci, Pinang, Periuk, Batuceper, Jatiuwung,
Benda, Cipondoh, Ciledug, Larangan, Karang Tengah,
Cibodas,Neglasari, yang masing-masingmemiliki
beberapa UKM untuk memperluas persaingan bisnis
pada UKM di daerah Tangerang khususnya di setiap
kecamatan di daerah Tangerang, pemerintah daerah
melaksanakan ajang perayaan Hut Kota Tangerang
dengan nama Festival Cisadane, yang memberikan
kesempatan kepada para pengusaha kecil dan
menengah untuk memperkenalkan dan memasarkan
produknya.
1.1 Permasalahan
Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini
adalah bagaimana membangun sebuah website yang
akan membantu para pengusaha kecil dan menengah
untuk meningkatkan pemasaran produknya.
1.2 Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan Pengembangan Internet Dan ECommerce Sebagai Strategi Meningkatkan Persaingan
Bisnis:
1. Sebagai sarana promosi bagi profil usaha dan
produk unggulan yang dimiliki masing-masing
UKM.
2. Memperluas pangsa pasar produk-produk
unggulan dari masing-masing UKM.

pentingnya penguasaan teknologi informasi bagi
kemajuan usahanya.
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Mendidik masyarakat khususnya pengusaha kecil
dan menengah untuk kritis dan tanggap terhadap
informasi-informasi di dunia melalui internet
yang dapat menunjang kemajuan usaha.

2.

CRITICAL REVIEW
Penelitian yang dilakukan oleh Paskah Wartono
Krinanto (Krinanto, 2011) dalam jurnalnya yang
berjudul Manajemen Strategi dan e-commerce
Penelitian ini membahas tentang e-commerce
detail dari e-business yang mencakup pengelolaan
aliran informasi.
Penelitian yang dilakukan oleh Titin Winarti
(Winarti, 2011) dalam jurnalnya yang berjudul Ecommerce Application Intrading yang membahas
tentang aplikasi e-commerce dalam perdagangan.
Penelitian ketiga ialah penelitian yang dilakukan
oleh Vladimir Zwass (Zwass, 1996) dalam sebuah
laporan yang berjudul Electronic Commerce:
Structures and Issues dan merupakan salah satu
jurnal internasional yang membahas tentang
berbagai informasi bisnis, menjaga hubungan
bisnis, dan
melakukan
transaksi
bisnis melalui jaringan
telekomunikasi.
Tradisional e-commerce, dilakukan
dengan penggunaan teknologi informasi yang
berpusat pada pertukaran data elektronik (EDI)
atas kepemilikan nilai tambah jaringan, dengan
cepat bergerak ke Internet.

3. PEMBAHASAN
Bagi sebagian kalangan, teknologi informasi masih
merupakan barang baru, terkesan mahal, rumit dan
memerlukan
tingkat
pengetahuan
yang
tinggi.Pemikiran ini, ada terutama pada pengusaha
kecil dan menengah.Karakteristik pengusaha kecil dan
menengah terkadang memang hanya berorientasi pada
produksi dan pemenuhan kebutuhan jangka pendek,
bukan pada permintaan pasar terutama yang
berhubungan dengan pangsa pasar yang lebih luas.
Informasi tentang manajemen usaha yang lebih baik,
teknik-teknik produksi yang lebih tepat guna serta
peluang-peluang perluasan pangsa pasar yang dapat
diperoleh melalui internet dan media teknologi
informasi lain terkadang luput dari perhatian mereka.
Adapun hambatan dari beberapa faktor antara lain :
1. Dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah
yang masih belum jelas ditambah dengan belum
adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung
perkembangan dari e-commerce ini dikeluarkan,
belum jelasnya deregulasi (menunjuk kebijakan
pemerintah
mengurangi/meniadakan
aturan
administratif yang mengekang kebebasan gerak
modal, barang, dan jasa. Dengan kebebasan gerak
produksi, distribusi, dan konsumsi modal, barang,
serta jasa itu, volume kegiatan bisnis swasta
diharapkan melonjak), dari sistem teknologi
informasi khususnya internet yang merupakan
salah satu tulang punggung dari perkembangan eProceedings SNIT 2012: Hal. A-60
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commerce, perbaikan sistem pabeanan dan
deregulasi dalam ekspor impor barang.
Perkembangan infrastruktur yang lambat. Salah
satu hambatan utama adalah masih kurangnya
insfrastrukur yang ada dan belum merata
kepelosok Indonesia. Dibutuhkan keseriusan
pemerintah untuk secara bertahap membangun
infrastrukur yang baik dan terprogram sehingga
secara bertahap, rakyat Indonesia mulai dapat
dikenalkan dengan internet sebagai salah satu
hasil dari perkembangan teknologi informasi
dengan biaya yang murah dan terjangkau.
Kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya
SDM Indonesia yang benar-benar menguasai
sistem e-commerce ini secara menyeluruh, yang
tidak saja menguasai secara teknis juga non-teknis
seperti sistem perbankan, lalu lintas perdagangan
hingga sistem hukum yang berlaku. Salah satu
alasan yang cukup utama yaitu masih kurangnya
ketersediaan informasi, mulai dari buku-buku
referensi, jurnal, majalah/tabloid yang membahas
tentang e-commerce juga sarana pendidikan,
seminar,
workshop
hingga
pusat-pusat
pengembangan yang dibangun antara pemerintah,
pusat-pusat pendidikan dan tenaga ahli di bidang
e-commerce.
Perbaikan sistem perdagangan yang ada. Adanya
keseriusan dari pemerintah untuk menderegulasi
sistem perdagangan yang memberi kesempatan
luas bagi berkembangnya UKM (Usaha Kecil
Menengah), sistem jaringan pengiriman yang baik
dan aman, tidak adanya gangguan diperjalanan
dan di institusi yang berhubungan dengannya
seperti pelabuhan, pintu-pintu perbatasan dan
international airport. Serta yang paling penting
deregulasi di bidang ke pabeanan dan pajak yang
mendukung sistem e-commerce ini berkembang.
Kesemuanya itu bukanlah penghalang yang
menjadi hambatan bagi perkembangan ecommerce di Indonesia, diharapkan sekali
hambatan tersebut menjadi poin penting untuk
mulai mengembangkan e-commerce di Indonesia.
Sedangkan jika kita melihat peluang-peluang
yang ada.

3.1 Pemecahan Masalah
E-commerce dapat memberikan berbagai keuntungan
seperti tumbuhnya bisnis-bisnis baru, meningkatnya
jaringan atau jangkauan pemasaran, rendahnya biaya
operasional, berkurangnya rantai birokrasi dan masih
banyak keuntungan lainnya.Manfaat-manfaat yang
diberikan oleh teknologi informasi atau e-commerce
bagi usaha terutama dalam promosi dan perluasan
jangkauan pemasaran belumlah sepenuhnya disadari
oleh masyarakat pengusaha kita.Sehingga pembuatan
rancangan website e-commerce dianggap mampu
menyelesaikan segala permasalahan tersebut diatas.
Dalam upaya mewujudkan website e-commerce,
kegiatan-kegiatan yang harus dipersiapkan dalam
pelaksanakan diantaranya :
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Penyiapan Sarana dan Prasarana Kegiatan.
Penyiapan sarana dan prasarana pembuatan web
site e-commerce dimulai pengadaan perangkat
keras berupa 2 buah Laptop, 3 buah PC, 1 buah
Server, 1 buah printer scanner dan GPS.
Perangkat keras ini ditempatkan di ruangan
khusus di salah satu kantor yang dijadikan
sebagai tempat berlatih bagi pengrajin yang akan
memanfaatkan internet untuk mempromosikan
produk dan usahanya, maupun untuk mencari
informasi pengembangan usaha. Perangkat GPS
merupakan alat khusus yang dapat menandai
lokasi pengrajin di sekitar lingkungan pada titik
koordinat tertentu dalam peta digital. Peta digital

ini akan ditampilkan dalam web site sehingga
memudahkan pengunjung mengetahui lokasi
usaha pengrajin. Dan dapat digambarkan dengan
vds block dibawah ini :

Gambar 1. VDSBlock Diagram

c.

d.

e.

Bahan pemrograman dalam perancangan web
yang digunakan adalah PHP PHP (PHP
Hypertext
Preprosesor)
adalah
bahasa
pemrograman untuk dijalankan melalui halaman
web, umumnya digunakan untuk mengolah
informasi di internet (Kurniawan, 2010), serta
database yang digunakan adalah MySQL,suatu
aplikasi yang digunakan untuk memanajemen
suatu data dan banyak digunakan khalayak
diseluruh dunia (Wahana Komputer, 2010),
sedangkan software pendukung yang digunakan
dalam mendisain dan membuat program ini
adalah Adobe
DreamweaverCS5salah satu
aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan
perancangan design web secara visual atau
aplikasi web editor (Wahana Komputer, 2011).
Entry Data Pengrajin Dan Produk Unggulan.
Entry data kedalam web site dilakukan dengan
sistem jemput bola atau survey lapangan. Untuk
memudahkan bagi pengrajin yang ingin
menampilkan produk dan profil usahanya di web
e-commerce, selain menempatkan fasilitas
internet gratis di kantor Dinas daerah-daerah
berkembang di Indonesia untuk membantu
pengrajin dalam memanfaatkan sarana IT.
Pelatihan
Penggunaan
Teknologi
Informasi.Harus disiapkannya penyelenggarakan
pelatihan-pelatihan baik yang sifatnya teknis
maupun motivasi agar pengusaha kecil dan

f.

g.

menengah bersemangat dalam mempelajari dan
mendalami perkembangan teknologi informasi
(internet). Dari pelatihan-pelatihan ini diharapkan
para pengrajin dapat memperbaharui sendiri data
maupun produk yang dipromosikan pada web site
sekaligus mengecek pemesanan atau melakukan
kontak dagang lainnya dengan para buyers di
dalam maupun luar negeri.
Kegiatan Penunjang Lainnya. Sebuah web site
yang sudah jadi, belum akan memberikan manfaat
maksimal terutama untuk promosi bagi
pemiliknya (pengrajin yang menjadi anggota).
Web site tersebut haruslah dipromosikan sehingga
khalayak banyak menyadari keberadaannya dan
mulai mengakses untuk memperoleh informasi
yang diinginkan terutama info produk unggulan
dan profil pengusaha.
Menampilkan brand e-commerce pada salah satu
contoh website Ini dimaksudkan untuk
mengoptimalkan setiap media publikasi yang ada
agar web site e-commerce dikenal dan
dimanfaatkan banyak pihak untuk media promosi
bagi produk dan usaha di setiap kota di Indonesia
dan sumber informasi bagi pembeli potensial di
seluruh dunia. Apabila brand tersebut sudah
melekat di benak setiap orang, peluang
pengembangan usaha bagi pengrajin Kota-kota di
Indonesia akan semakin luas mengingat web ecommerce menjadi bahan referensi bagi yang
Proceedings SNIT 2012: Hal. A-61
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mencari produk-produk tertentu dan begitupun di
kota yang tingkat perdagangannya cukup tinggi.
Menambah aplikasi-aplikasi seperti : pesan dan
kesan (message and impresion) dari pengunjung
web terhadap tampilan dan fasilitas web sebagai
bahan evaluasi dan masukan yang berasal
langsung dari masyarakat, visitors counter per
member yang dapat menampilkan informasi
jumlah pengunjung per produk ataupun per
perusahaan, breaking news sebagai media
informasi berita-berita terkini yang terjadi.
Melaksanakan pelatihan tentang e-commerce
yang lebih intensif dan terus menerus
berkesinambungan dengan melibatkan para
members lebih banyak lagi
Harus selalu memiliki tampilan baru. Dengan
adanya tampilan baru, content yang terus diupdate
akan lebih membuat pengunjung tertarik untuk
membuka situs tersebut. Disamping itu, kegiatankegiatan penunjang akan terus dilakukan untuk
lebih
memaksimalkan
fungsinya.
Seiring
berjalannya waktu, pemanfaatan website ini
diharapkan semakin optimal dan terjadi
perubahan pola pikir pengusaha untuk selalu

berorientasi pasar dalam berproduksi dan
memanfaatkan media informasi teknologi
(internet) untuk kepentingan kemajuan usaha.
3.2 Perancangan
Pada perancangan sistem yang dilakukan adalah
perancangan yang berorientasikan objek melalui
tahapan pembuatan diagram UML (Unified Modeling
Language), pembuatan database dan pembuatan
program yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan
website e-commerce.
Perancangan Berdasarkan Diagram UML
Unified Modeling Language (UML)merupakan
suatu kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan
untuk menentukan atau menggambarkan sebuah
sistem software yang terkait dengan objek(Henderi,
2008). UMLadalah sebuah bahasa pemodelan yang
telah menjadi standar dalam industri software untuk
visualisasi, merancang, dan mendokumentasikan
sistem perangkat lunak.
A. Use Case Diagram

Gambar 2 Usecase diagram sistem yang diusulkan

Pada gambar 2 di atas terdapat 3 aktor yang terlibat di
dalam system yaitu :
1. Member : merupakan owneratau pihak yang
mewakili UKM yang mendaftarkan diri dengan
memberikan profile perusahaan dan data produk
melalui admin
2. Admin : orang atau pihak yang bertanggung
jawab dalam mengelola web, melakukan validasi
Proceedings SNIT 2012: Hal. A-62
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proses pendaftaran member serta mengelola
database.
Visitor : perorangan atau siapa saja yang dapat
melihat tampilan profile UKM dan produknya
melalui halaman web.
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B. Prototype Sistem yang diusulkan

Gambar 3. Rancangan tampilan menu home yang diusulkan

Gambar 4 Rancangan tampilan menu about us yang diusulkan
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Gambar 5 Rancangan tampilan menu vision&mission yang diusulkan

Gambar 6 Rancangan tampilan menu our leader yang diusulkan
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4. KESIMPULAN
E-Commerce dapat dijadikan sebagai solusi untuk
membantu perusahaan maupun
perseorangan dalam mengembangkan perusahaan dan
menghadapi tekanan bisnis.Penggunaan E-Commerce
dapat meningkatkan efisiensi biaya dan produktifitas
perusahaan,
sehingga
dapat
meningkatkan
kemampuan perusahaan dalam bersaing. Proses
transaksi yang berlangsung secara cepat juga
mengakibatkan
meningkatnya
produktifitas
perusahaan.
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