
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Perkembangan internet tidak lepas dari partisipasi website atau world wide web (www). 

Website merupakan layanan penyedia informasi di internet yang berbasis teks dan grafis. 

Hadirnya website menimbulkan pemikiran baru bagi pelaku bisnis, yaitu untuk mengatasi 

rintangan waktu dan ruang yang selama ini menjadi masalah pada sistem penjualan secara 

konvensional. E-commerce merupakan sistem baru bagi pelaku bisnis untuk memanfaatkan 

teknologi agar lebih efektif dan efisien dalam bertransaksi secara online dengan website 

sebagai medianya. E-commerce bukan sekedar mekanisme menjual barang atau jasa tapi 

merupakan transformasi bisnis yang mengubah cara perusahaan dalam melakukan 

aktifitasnya. 

Menurut Clifton (2008), google analytics merupakan layanan gratis yang disediakan oleh 

raksasa mesin pencari google, google analytics menyajikan informasi sehubungan dengan 

pengunjung dari suatu website. Google analytics merupakan salah satu aplikasi yang 

menyajikan informasi hasil web usage mining yang menggunakan teknik page tags. Cara 

kerja dan penggunaan google analytics sangatlah mudah. Cukup dengan menyisipkan kode 

Javascript, setelah menjadi anggota pengguna google analytics maka semua statistik halaman 

web yang telah disisipkan kode tersebut akan diproses oleh google. Layanan ini Memberi 

kemudahan dan keringanan kerja bagi webmaster atau pemilik situs. Tool lain dari google 

selain google webmaster tools adalah “Google Analytics”, dimana menurut beberapa pakar 

“Google Analytics” ini lebih lengkap fiturnya dan lebih profesional daripada google 

webmaster tools. Di dalam google webmasters tools terdapat banyak fitur yang dapat 

digunakan untuk  melakukan beberapa maintenance terhadap website. Seperti bagaimana 

search engine melihat web, apakah upaya SEO sudah benar, apakah website sudah aman dari 

malware, dan berbagai macam performa website, semisal dari sisi server. Beberapa fitur yang 

terdapat di dalam google webmaster di antaranya crowling, link, configuration, diagnostic 

problems. Sedangkan dari segi google analytics sama seperti google webmaster tools. Sama – 

sama gratis, namun jika menyangkut fungsi, google analytics benar-benar jauh berbeda. 

Google analytics mampu Memberikan informasi tentang kebiasaan dari pengunjung website. 

Informasi ini berguna untuk menentukan langkah apa yang harus di ambil selanjutnya. 

Misalnya membuat rencana promosi, rancangan tampilan website. Beberapa fitur google 
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analytics di antaranya analysis tool, content analytics, mobile analytics, conversion suite, 

adsense, analytics integration, advertising analytics, real time visits.  

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Sutiman sebagai pemilik CV. IT Solution yang 

merupakan instansi di bidang perdagangan barang dan jasa, khususnya perangkat keras 

computer, sistem engineering, IT  development dan installasi maintenance yang berlokasi di 

desa Karangtalun kecamatan Cilacap Utara dengan jangkauan wilayah pemasaran 

sekabupaten Cilacap dan sekitarnya, praktek kerja lapangan merupakan salah satu wujud 

nyata partisipasi terhadap CV. IT Solution untuk mengembangkan jaringan penjualan 

hardware  maupun sofware serta jasa pembuatan tower triangle beserta kelengkapannya. 

Dalam upaya peningkatan mutu dan pendapatan perusahaan, masih terdapat beberapa 

masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan seperti sistem informasi yang digunakan 

sampai saat ini belum maksimal untuk dimanfaatkan secara lebih lanjut, penjualan barang 

belum melayani pembayaran secara transfer dan pengiriman masih belum menggunakan jasa 

kurir. Melalui pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan google analytics, 

diharapkan mampu Memberikan kebutuhan akan data dan informasi kepada pelanggan dan 

rekan kerja CV. IT Solution secara cepat, tepat dan efesien, dimana pelanggan dapat 

melakukan pertukaran data dan informasi hingga melakukan transaksi pembelian segala 

produk yang ada pada CV. IT Solution. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang sudah disampaikan maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu bagaimana membangun Sistem Informasi Penjualan yang dapat 

terintegrasi dengan google analytics. 

 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebelumnya maka batasan masalah pada tugas akhir 

ini adalah : 

1. Google analytics dibatasi hanya untuk mengetahui lalu lintas domisili pengunjung dan 

produk paling banyak dibeli. 

2. Sistem transaksi pembayaran dengan cara transfer antar ATM. 

3. Jasa pengiriman hanya menggunakan satu macam jasa kurir. 

4. Validasi penerimaan barang dibatasi hanya melalui e-mail. 

5. Sistem hanya digunakan untuk penjualan barang instansi. 
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