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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 

Perkembangan bisnis online di Indonesia sangat pesat, menandakan era 

pemanfaatan teknologi informasi sudah mulai diakui keberadaannya. Bisnis 

online atau biasa disebut dengan e-commerce semakin banyak di Indonesia hal ini 

disebabkan perkembangan internet dan adanya perubahan perilaku konsumen 

(Sidharta & Suzanto, 2015). 
 

Perubahan perilaku konsumen dalam e-commerce merupakan tantangan 

tersendiri bagi perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumennya (Sidharta & Suzanto, 2015). Dalam memenuhi kebutuhan dan 

keinginan konsumen perusahaan menggunakan peranan teknologi. Tidak dapat 

dipungkiri, peranan teknologi sangat dominan bagi perkembangan perusahaan. 

Dimulai dari penjualan, transaksi, kinerja perusahaan sampai alasan efisiensi dan 

efektifitas. Selain itu, teknologi juga berperan untuk meningkatkan persaingan 

bisnis dengan cara menyusun strategi pemasaran (Wibowo, 2016). 
 

Strategi pemasaran merupakan salah satu langkah awal dalam rangka 

mengenalkan produk pada konsumen. Pengenalan produk merupakan hal yang 

sangat penting karena berkaitan dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh 

penanam modal dalam strategi pemasaran (Anshari, 2015). 
 

Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh keberhasilan usaha 

pemasaran. Dengan kata lain, tujuan dari kegiatan pemasaran tentunya agar 

produk yang dipasarkan mendapatkan tanggapan positif dari konsumen, sehingga 

berdampak positif pula bagi penjual. Berdasarkan fungsi dan maksud dari 

pemasaran itu sendiri, maka dibutuhkan media dan saluran-saluran untuk 

memasarkan produk ataupun jasa. Bukan hanya bisnis konvensional saja yang 

membutuhkannya, melainkan bisnis online juga perlu menentukan media dan 

saluran apa yang bisa memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi 

usahanya (Rahmidani, 2015). Dalam melakukan kegiatan pemasaran, perusahaan 

bisa menggunakan beberapa media seperti telivisi lokal, brosur, iklan dan media 

dalam bentuk online (Susanto & Susilo, 2013). 
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Strategi pemasaran yang dilakukan secara online sering disebut e-

marketing. Strategi pemasaran secara online (e-marketing) sangat penting untuk 

mengembangkan program pemasaran dan meningkatkan efektifitas program 

pemasaran. Pentingnya pemasaran secara online dikarenakan saat ini dalam era 

globalisasi, dimana terjadi pasar bebas, yang menyebabkan persaingan usaha 

semakin ketat, baik dari dalam dan luar negeri, maka perusahaan dituntut untuk 

dapat mengembangkan kegiatan usahanya dengan sebaik-baiknya untuk 

meningkatkan daya saing perusahaan. Peningkatan kegiatan usaha harus 

dilakukan dengan memperhatikan kualitas produk, dan peningkatan efektifitas 

pemasaran. Oleh karenanya salah satu bentuk peningkatan efektifitas pemasaran 

dapat dilakukan dengan menggunakan perkembangan teknologi melalui e-

marketing (Wibowo, 2016). Dengan adanya pemasaran online, setiap orang dapat 

melakukan transaksi tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk keluar 

rumah. Pemasaran online akan terus berkembang seiring dengan perkembangan 

internet, begitupun dengan saluran pemasaran online. Saat ini pemasaran online 

dapat memanfaatkan salah satu saluran menarik dalam internet yaitu melalui 

website (Susanto & Susilo, 2013). 
 

Website dalam bentuk e-commerce sudah menjadi kebutuhan dari suatu 

bisnis yang telah maju saat ini untuk pengembangan usaha karena terdapat 

berbagai manfaat yang dimiliki oleh e-commerce (Maulana, Susilo, & Riyadi, 

2015). Salah satu manfaat penggunaan website dalam e-commerce yaitu sebagai 

media yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pemasaran, 

terutama promosi (Susanto & Susilo, 2013). 
 

Menurut Mc Daniel dalam (Sudayat, 2012) “Promosi adalah komunikasi 

dari para penjual yang menginformasikan, membujuk dan mengingatkan para 

calon pembeli suatu produk dalam rangka mempengaruhi pendapat mereka atau 

memperoleh respon”. Aktivitas promosi yang biasanya dilakukan oleh 

manajemen pusat sebagai upaya membentuk citra merek yang diinginkan (Jefkins, 

hlm. 86, 1994). 
 

Berdasarkan penelitian terkait yang telah dilakukan oleh Ardanis dan 

Nurul (2015) mengenai pengaruh promosi yang berjudul “Pengaruh Kualitas 

Pelayanan, Harga dan Promosi terhadap Penjualan Online Shop Busana Muslim” 
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mengungkapkan bahwa dari hasil pengujian menunjukkan bahwa promosi 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap penjualan online shop. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa promosi yang semakin menarik dan sering ditayangkan 

akan meningkatkan volume penjualan. Promosi di media massa yang dilakukan 

pemasar akan dapat mendorong terciptanya meningkatkan volume penjualan pada 

online shop busana muslim Shafira Surabaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

promosi sangat penting untuk dilakukan dan ditingkatkan melalui teknologi yang 

digunakan dalam kegiatan promosi. 
 

Kegiatan promosi yang dilakukan sering memanfaatkan media jejaring 

sosial. Namun media jejaring sosial tidak ada fitur untuk transaksi penjualan 

seperti dalam e-commerce (Ardiyanta, Fahrur, & Ariyanto, 2015). Pada saat ini 

penggunaan e-commerce merupakan alat perdagangan yang penting dan efektif 

dalam proses bisnis. Namun permasalahan yang terjadi dalam penggunaan e-

commerce saat ini seperti perangkat keras, sistem operasi, aplikasi hingga bahasa 

pemograman semakin beraneka ragam jenisnya. Keadaan tersebut dapat 

menimbulkan masalah dalam proses pertukaran data antar perangkat yang 

menggunakan aplikasi dan platform yang berbeda. Permasalahan tersebut dapat 

diatasi dengan menggunakan web servie karena dengan penggunaan web service 

memungkinkan pertukaran data dan informasi dengan mudah walaupun 

perangkat-perangkat sistem operasi dan aplikasi yang digunakan berbeda satu 

sama lain (Anshari, 2015). 
 

Web service merupakan sistem perangkat lunak yang dirancang untuk 

mendukung interaksi yang bisa beroperasi machine-to-machine di atas jaringan 

(Booth, 2003). Berdasarkan konsep hubungan dan penyampaian informasi, web 

service dikembangkan melalui empat model arsitektur, masing-masing 

berorientasi pada message, action, resource, dan policy. Pengembangan model 

yang diturunkan berdasarkan berdasarkan orientasi pada resource (Resource 

Oriented Model/ROM) menghasilkan Resource Oriented Architecture (ROA), 

yaitu model arsitektur berbasis sumber daya informasi. Dengan maraknya 

penggunaan web service sebagai middleware dan lambat laun menggantikan 

CORBA, hal ini dapat terlihat dengan penggunaan produk web service seperti 

IBM WebSphere, WebMethods, Bea WebLogic oleh para pelaku industri dan 
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bisnis. Maka dari itu munculah standar format data independen yang disebut 

Extensible Markup Language (XML), lalu dilakukan perbaikan antarmuka service 

dengan pengenalan WSDL yang mendeklarasikan service pada bentuk bahasa 

pemrograman, platform, serta middleware. Kemudian disempurnakan oleh 

Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) yang pada akhirnya 

munculah SOAP sebagai standar untuk pertukaran pesan. Namun terdapat banyak 

kasus web service sendiri belum cukup untuk mengatasi masalah heterogenitas. 

Secara khusus, web service belum bisa menangani adanya ketidaksesuaian 

protokol komunikasi antara penyedia dengan pengguna service (Wiranto Herry 

Utomo, 2012), maka dari itu munculah Enterprise Service Bus (ESB) yang dapat 

menanggulangi masalah tersebut dengan menyediakan beberapa fungsi 

transformasi protokol dan rute pesan serta fungsi yang lainnya. 
 

Teknologi web service menggunakan arsitektur monolitik, yang mana hal 

tersebut menjadi sebuah kekurangan bagi web service. Untuk menutup 

kekurangan dari arsitektur monolitik, dibutuhkan sebuah arsitektur baru, yaitu 

arsitektur microservice. Arsitektur microservice menyediakan service-service 

kecil yang dapat menggunakan sebuah middleware yang berbeda untuk 

penerapannya (Hasselbring & Steinacker, 2017). Arsitektur microservice dapat 

menjadi enabler untuk sistem perangkat lunak yang scalable, agile, dan reliable. 

Arsitektur microservice ini juga mengatasi masalah coupling dalam suatu sistem, 

ada juga keuntungan menggunakan microservice yaitu membuat suatu sistem 

tersebut menjadi loose coupling dan sistem tersebut memiliki kohesi yang tinggi 

(Pahl & Jamshidi, 2016). 
 

Microservice adalah kumpulan proses independen dan kecil yang 

berkomunikasi antara satu dengan lainnya untuk membentuk aplikasi kompleks 

yang agnostik terhadap bahasa API apa pun. Servis-servis ini terdiri dari blok-

blok kecil, terpisah, dan fokus pada tugas-tugas ringan untuk memfasilitasi 

metode modular dalam pembangunan sistem. Selain dari itu metode arsitektur ini 

dianggap sangat ideal ketika harus mengaktifkan dukungan untuk berbagai 

perangkat lunak dan perangkat-mencakup web, mobile, Internet Of things, cloud 

service (Richardson, 2015). 
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Selain model arsitektur pada web service terdapat metode yang telah 

distandarisasi konsorsium web dalam melakukan pertukaran informasi 

menggunakan layanan web yaitu Extensible Markup Language Remote Procedure 

Call (XML-RPC), Simple Object Access Protocol (SOAP) dan Representational 

State Transfer (REST) (Arianto, 2016). 
 

REST (Representational State Transfer) merupakan salah satu metode 

arsitektur dalam membangun teknologi web service yang mengimplentasikan 

konsep perpindahan antar state dengan digambarkan seperti suatu peramban yang 

sedang melakukan permintaan suatu halaman situs, sedangkan di sisi server akan 

melakukan pengiriman state halaman situs yang sekarang ke peramban. Dengan 

mengimplementasikan REST web service dalam Services Oriented Architecture 

akan memudahkan pengembangan aplikasi perangkat lunak di luar sistem maupun 

dengan bahasa pemrograman atau platform berbeda (Arianto, 2016). 
 

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk 

membuat teknologi web service pada sistem layanan promoting yang berjudul 

“Implementasi Microservice Representational State Transfer (REST) dalam 

Sistem Layanan Komputasi Promoting e-commerce dengan Menggunakan 

Teknologi Web Service”. 
 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan permasalah yang muncul pada latar belakang, berikut adalah 

beberapa masalah yang ingin diselesaikan, yaitu: 
 

1. Bagaimana mengimplementasikan REST dalam suatu service 

promoting dalam e-commerce dengan teknologi web service? 
 

2. Bagaimana membuat suatu service promoting bisa digunakan di lebih 

dari satu client yang berbeda ? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
 

Ada beberapa yang harus dicapai dalam penelitian ini, yaitu: 
 

1. Menerapkan konsep REST dalam service promoting e-commerce. 
 

2. Membuat suatu microservice yang bisa digunakan dalam client yang 

berbeda. 
 

1.4 Batasan Masalah 
 

Adapun batasan masalahnya sebagai berikut : 
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1. Hanya menggunakan client WEB dan Desktop. 
 

2. Service yang dibangun tidak di uji untuk komparasi. 
 

1.5 Sistematika Penulisan 
 

Sistematika penyusunan skripsi adalah sebagai berikut: 
 

 

BAB 1 PENDAHULUAN 
 

Berisi pembahasan masalah umum yang diangkat pada penelitian, di dalamnya 

terdapat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan 

sistematika penulisan. 

 
 

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 
 

Berisi mengenai kajia teori yang digunakan di dalam penelitian. Pada bab ini akan 

dibahas dasar teori mengenai Service, Service Computing, Service System, 

Microservice, SOA, REST, Web Service, Promoting, E-Commerce. 

 
 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 
 

Berisi dasar teori mengenai metodologi yang digunakan untuk melakukan 

penelitian, metodologi meliputi desain penelitian, alat dan bahan penelitian, dan 

metode penelitian dan proses pembuatan service yang di buat. 

 
 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Berisi penjelasan dari hasil penelitian yang dilakukan, hasil penelitian berupa 

objek yang akan ditampilkan. 

 
 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari penelitian dari mulai merumuskan 

masalah sampai dengan selesai. 


