
 

 

 

1BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia kaya akan sumber daya dalam sektor agroindustri mulai dari 

pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Semakin 

bertambahnya tahun banyak masyarakat Indonesia yang berkecimpung didunia 

agroindustri utamanya di dunia bisnis yang dinilai dapat menjadi prospek bisnis 

yang bagus dan menjadi penggerak utama pembangunan negara. Menurut Bagus 

(2011)  pada kerangka pembangunan negara, agroindustri menjadi penggerak 

utama perkembangan bisnis usaha, utamanya pada masa yang akan datang unit 

usaha dibidang agroindustri dapat meningkatkan pembangunan nasional 

sehingga agroindustri memiliki peranan yang besar. Data dari Rachman (2019) 

unit usaha agroindustri yang memiliki skala sedang atau besar sebanyak 5%, 

skala kecil sebanyak 28%, dan skala rumah tangga sebesar 67%. Hal tersebut 

disebabkan salah satunya yaitu teknologi informasi dan komunikasi untuk 

memudahkan produsen memberikan informasi dan menawarkan produknya 

hingga ke skala nasional. 

Salah satu unit usaha yang bergerak dibidang agroindustri sektor 

perikanan yaitu unit usaha Agung Koi Farm. Agung Koi Farm merupakan unit 

usaha yang membudidayakan, dan menjual ikan koi berbagai jenis khususnya 

ikan koi showa sanshoku, Taisho Sanshoku, Kohaku Koi, dan Sanke Taisho. 

Tetapi masih banyak lagi jenis ikan koi yang tersedia di unit usaha Agung Koi 

Farm misalnya kumpai, ogon, shiro bekko, dan masih banyak lagi. Unit usaha ini 

juga memiliki mitra yang bertugas untuk membesarkan ikan kurang lebih hingga 

10 bulan sebelum diambil dan dibesarkan sendiri oleh Agung Koi Farm. Agung 

Koi Farm memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan kualitas ikan koi yang 

bagus dan estetik yaitu dengan melakukan seleksi sebanyak 6 kali. Ketika ikan 

koi dibesarkan oleh mitra  dilakukan Seleksi sebanyak 4 kali. Pada saat seleksi 

ikan koi dipilih antara kualitas yang bagus dan yang tidak bagus. Ikan koi yang 

kualitasnya bagus akan dibesarkan lagi dan yang tidak lolos seleksi masuk ke 



 

 

 

kualitas ikan koi grade B dan C. 

Ikan koi yang tidak lolos seleksi akan dibawa pulang dan dikarantina 

sembari menunggu ikan koi tersebut ada yang memesan atau membelinya 

langsung. Kendalanya ikan koi memiliki corak warna yang berbeda-beda 

disetiap ikannya dan jika dijual online melalui watshaap sering kali pembeli 

tidak cocok dengan ukuran dan warnanya sehingga ikan-ikan tersebut tetap pada 

kolam karantina dan diberi pakan. Ikan yang tidak segera terjual akan 

menghabiskan pakan lebih banyak dan menambah biaya operasional pada Agung 

Koi Farm. Selain itu unit usaha ini belum memiliki metode pengarsipan kas 

masuk dan keluar dan tidak memiliki data acuan yang digunakan untuk 

pengadaan bahan baku sehingga sering terjadi penumpukan jenis ikan yang 

sama. Unit usaha ini juga masih minim dalam promosi onlinenya, promosi online 

hanya menggunakan facebook dan watshaap saja, dimana pengikutnya hanya 

teman-teman dari pemilik unit usaha saja sehingga jangkauannya belum luas. 

Strategi pemasaran yang sudah berjalan namun masih belum maksimal tersebut 

perlu adanya pengembangan pemasaran melalui media online. Media online 

yang tepat untuk pemasaran ikan koi yaitu menggunakan website dikarenakan 

jika menggunakan aplikasi lain atau menggunakan e-commerce tidak bisa 

dimaksimalkan karena ikan koi memiliki corak dan ukuran yang berbeda-beda 

dan disetiap panen ikan koi tersebut memiliki jenis, ukuran, dan motif yang 

berbeda. Jika menggunakan e-commerce berbasis website maka dapat diolah dan 

diatur sendiri sesuai dengan stok dan permintaan konsumen.  

E-comerce website merupakan penjualan, pembelian produk, informasi, 

dan jasa antara individu atau kelompok yang memanfaatkan e-commerce 

terhadap masyarakat luas (Iyas,2011). E-commerce website bermanfaat untuk 

memudahkan aliran marketing dimana e-commerce membantu proses pembelian, 

penjualan produk, mengatur aliran kas masuk dan keluar pada suatu unit usaha, 

informasi secara elektronik dengan memanfaatkan internet. Dengan adanya e-

commerce website akan memudahkan suatu unit usaha untuk meluaskan 

pemasarannya. Selain itu unit usaha yang dapat mempertahankan produknya 

dipasaran, akan terus berkembang menjadi unit usaha yang lebih besar lagi. 

Pembuatan sistem e-commerce  berbasis website menggunakan alat bantu 



 

 

 

permodelan sistem, database MySQL, dan XAMPP.  

Berdasarkan latar belakang yang disajikan, maka dari itu perlu adanya 

pembuatan e-commerce website pada unit usaha Agung Koi Farm untuk 

memudahkan pemasaran produk, mengatur pengadaan produk, serta meminimasi 

biaya pakan yang dikeluarkan untuk ikan koi grade B dan C. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi bisnis proses yang berjalan pada unit usaha Agung Koi 

Farm saat ini? 

2. Bagaimana pengaruh implementasi aplikasi e-commerce berbasis website 

terhadap penjualan pada unit usaha Agung Koi Farm? 

3. Bagaimana pengaruh implementasi aplikasi e-commerce berbasis website 

terhadap pengadaan bahan baku pada unit usaha Agung Koi Farm? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kondisi bisnis proses yang berjalan pada unit usaha Agung 

Koi Farm saat ini, 

2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi aplikasi e-commerce berbasis 

website terhadap penjualan pada unit usaha Agung Koi Farm, dan 

3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi aplikasi e-commerce berbasis 

website terhadap pengadaan bahan baku pada unit usaha Agung Koi Farm. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Dapat mengidentifikasi kondisi bisnis proses yang berjalan pada unit usaha 

Agung Koi Farm pada saat ini, 

2. Dapat membuat e-commerce berbasis website yang dapat membantu dalam 

pengelolaan pengadaan bahan baku usaha pada unit usaha Agung Koi Farm, 

dan 



 

 

 

3. Dapat mengetahui pengaruh implementasi aplikasi e-commerce berbasis 

website pada unit usaha Agung Koi Farm. 

1.5 Luaran Penelitian  

Luaran yang diharapkan pada penelitian ini yaitu e-commerce berbasis 

website yang digunakan sebagai strategi pemasaran, peningkatan profit penjualan, 

penurunan biaya operasional, dan database yang dapat digunakan sebagai 

pengadaan bahan baku pada Agung Koi Farm.  

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan 

mendalam maka penuli memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu 

dibatasi variabelnya. Batasan tersebut antara lain: 

1. E-commerce yang digunakan untuk media pemasaran yaitu berbasis website, 

2. Adanya perubahan pola pengadaan berdasarkan database yang dihasilkan, 

3. Aplikasi yang akan digunakan dalam pembuatan e-commerce berbasis website 

yaitu menggunakan wordpress, 

4. Menggunakan tools MySQL sebagai program database, dan 

5. Implementasi aplikasi dilakukan selama 1 bulan pada unit usaha Agung Koi 

Farm. 


