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ABSTRAK

E-commerce adalah fasilitas yang memudahkan untuk bertransaksi
secara online menggunakan internet, dengan e-trans kita dapat membeli
pulsa hingga membayar berbagai macam tagihan sesuai dengan
kebutuhan konsumen. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan
mengambil pembahasan Tugas Akhir ini mengenai “Tinjauan Proses ETrans Pada Toko Alfamart DR Mansyur Medan”.

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah
dengan melakukan studi lapangan dengan cara observasi wawancara
langsung serta pengumpulan data yang diperoleh dari buku, majalah dan
lain-lain. Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah data primer dan
data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pada PT
Sumber Alfaria Trijaya Tbk, khususnya toko Alfamart DR Mansyur memiliki
beberapa jenis transaksi e-trans yaitu: pemesanan, pembayaran,
pendaftaran, kartu AKU & pengecekkan e-voucher, dan e-ticket dan setiap
proses transaksi e-trans harus mengikuti prosedur program komputer
yang ada di toko Alfamart.
Kata Kunci : E-Trans
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ABSTRACT

E-commerce is a facility that allows to transact online using the Internet, by
e-trans we can purchase credits to pay various types of bills in accordance
with the needs of consumers. For that writer interested to examine and
take discussion in final project about " Overview Process E-Trans In
Stores Alfamart DR Mansyur Medan".

The analysis technique used in writing this final project is to conduct a field
study by observation direct interviews and the collection of data obtained
from books, magazines and others. The type and source of the data
obtained are primary data and secondary data. Analysis of the data used
is descriptive analysis.

Based on the data obtained, it can be concluded that PT Sumber Alfaria
Trijaya Tbk, especially store Alfamart DR Mansyur have some kind of
transactional e-trans namely: ordering, payment, enrollment, card ME &
checking e-vouchers and e-ticket and every process e-trans transaction
must follow the procedures in the computer program Alfamart store.

Keywords: E-Trans
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul
Bisnis ritel merupakan salah satu usaha yang memiliki prospek cukup
baik. Terutama jika mengamati jumlah populasi penduduk pada tahun
2010 yang diperkirakan mencapai kurang lebih 220 juta jiwa.

Rasio

keberadaan retail khususnya retail modern apabila dibandingkan dengan
total penduduk masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar (satu
ritel masih harus melayani 500.000 jiwa).
Dalam bisnis retail modern saat ini, para pelaku retail modern tidak
hanya dituntut untuk melayani barang dan jasa secara fisik melainkan
dituntut juga untuk melayani penjualan produk dalam bentuk non fisik
(virtual).

Banyak dari perusahaan retail yang mulai menerima dan

melayani jasa dibidang pemesanan, pembelian, dan pembayaran secara
online dan tanpa harus melakukan pembayaran kepada pihak perusahaan
secara langsung.
Dalam hal ini banyak perusahaan-perusahaan retail modern yang
menerima dan mau menjadi pihak ke-3 dalam hal pemesanan, pembelian,
dan pembayaran secara online, yang biasa disebut dengan E-Commerce.
PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk (Alfamart) yang bergerak dalam bisnis
retail dengan klasifikasi Minimarket yang juga melakukan dan menerima
transaksi secara online.

Pada pelaksanaan operasional toko Alfamart

keadaan ini merupakan suatu keuntungan bagi perusahaan, karena toko

1
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Alfamart tidak harus menyediakan tempat untuk produk-produk waralaba.
Berdasarkan uraian diatas, studi ini akan membahas mengenai “Tinjauan
Proses E-Trans Pada Toko Alfamart DR Mansyur Medan”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis
mencoba merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana proses Etrans yang ada pada toko Alfamart DR Mansyur Medan?”

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk
mengetahui proses E-Trans Pada Toko Alfamart DR Mansyur Medan

1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir
Studi ini diharapkan bermanfaat bagi penulis, perusahaan dan
pihak lain.
1. Bagi Penulis
Dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman nyata
sehingga dapat menerapkan teori-teori yang di dapat dalam dunia
akademik.
2. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) untuk lebih meningkatkan
kualitas pelayanan e-trans.
3. Bagi Pihak Lain
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Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan sebagai
referensi bacaan untuk memeperdalam di bidang ini dan untuk
mahasiswa khususnya yang akan menyelesaikan Tugas Akhir
dengan permasalahan yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir
Untuk menghasilakn suatu penulisan yang baik, maka diperlukan
suatu sistematika penulisan. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini disusun
dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, agar
lebih mudah dipahami dan dimengerti para pembaca. Adapun sistematika
penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:
BAB 1 PENDAHULUAN
Pada bab pendahuluan ini dijelaskan tentang latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan
sistematika dari penelitian.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini membahas tentang definisi-definisi dari e-commerce, emarketing, internet marketing dan konsumen.
BAB 3 METODE PENELITIAN
Topik yang dibahas di bab ini adalah tentang metode pengumpulan
data, jenis sumber data dan teknik analisis data.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
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Pada bab hasil dan diuraikan tentang hasil dan pembahasan yang
telah di dapat dari penelitian.
BAB 5 PENUTUP
Bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian
dan saran untuk hasil penelitian.

