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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Aneka Citra Snack merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang 

penjualan Makanan Khas Bangka. Aneka Citra Snack terletak di Kota 

Pangkalpinang. Aneka Citra Snack mulai beroperasi pada tahun 1994 dan telah 

memiliki cabang. Dimana toko pertama berada di jalan Trem No. 1 dan salah 

satunya berada di jalan Jenderal Sudirman No.70. Toko ini menjual berbagai oleh-

oleh khas Bangka mulai getas, kericu, kerupuk, kue atau snack dan berbagai 

macam produk khas Bangka lainnya 

Proses penjualan Aneka Citra Snack masih bersifat konvensional. Dimana 

setiap pelanggan yang ingin membeli berbagai produk yang ditawarkan Aneka 

Citra Snack harus datang ke toko. Pelanggan yang sudah memilih dan 

mendapatkan produk yang diinginkan dapat melakukan transaksi pembayaran pada 

bagian kasir toko. Kemudian pelanggan dapat mengambil barang yang telah dibeli.  

Persaingan di dunia penjualan makanan atau snack khas Bangka secara 

konvensional sudah menjadi biasa sehingga sulit untuk bersaing dengan toko snack 

lainnya. Dikarenakan di Pangkalpinang telah banyak toko serupa yang menjual 

makanan atau snack khas Bangka tersebut. Pemilik Aneka Citra Snack 

menginginkan agar tokonya dapat dikenal luas tetapi dengan biaya rendah dengan 

menargetkan area pemasaran yang baru. Sehingga, tidak hanya pelanggan yang 

datang ke toko yang dapat membeli produk yang ditawarkan Aneka Citra Snack 

melainkan para wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke 

Pangkalpinang yang ingin membeli oleh-oleh namun tidak mengetahui letak toko 

oleh-oleh dapat membuka website untuk membelinya. Pemilik Aneka Citra Snack 

juga ingin menargetkan orang Bangka asli yang menetap di luar Bangka yang 

rindu dengan makanan khas Bangka juga dapat membelinya secara online. Dan  

banyaknya pelanggan yang tidak memiliki waktu atau malas untuk datang ke toko 

pun menjadi hambatan dalam proses transaksi. Proses pendataan dan pengolahan 
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datanya pun masih belum rapi sehingga banyak data yang sulit dicari dan hilang 

begitu saja. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, 

Aneka Citra Snack memerlukan sarana berbasis Electronic Commerce atau yang 

lebih dikenal E-commerce. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan memudakan 

perusahaan atau organisasi dalam mengelola produk dan transaksi yang terjadi. 

Maka berdasarkan penjelasan penulis di atas, penulis tertarik merancang E-

commerce yang akan dibuat dalam skripsi dengan Judul “Analisis Dan 

Perancangan E-commerce Sebagai Media Pemasaran Dengan Object Oriented 

Studi Kasus : Aneka Citra Snack Pangkalpinang”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa 

rumusan masalah pada  Aneka Citra Snack Pangkalpinang yaitu: 

1. Bagaimana mengubah sistem konvensional sekarang menjadi E-commerce 

sehingga pelanggan dapat melakukan pembelian dimana saja dan kapan saja?  

2. Bagaimana merancang proses bisnis sesuai dengan kebutuhan sistem di 

website “Aneka Citra Snack” pada transaksi penjualan ? 

3. Bagiamana merancang dan membuat E-commerce yang dapat memudahkan 

customer dalam melihat produk yang up to date ?  

4. Bagaimana hasil analisis dan perancangan mengunakan model 

pengembangan perangkat lunak “waterfall”, metode “object oriented” serta 

tools yang menggunakan UML ? 

1.3 Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat permasalahan-permasalahan 

yang dapat dijabarkan yaitu:  

1. Terbatasnya area pemasaran produk, seperti orang yang berada di dalam atau 

luar area Pangkalpinang tidak dapat membeli produk secara online sehingga 

harus datang ke toko.  
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2. Sulitnya pelanggan dalam mengetahui informasi produk yang lebih up to 

date. 

3. Banyaknya toko yang menjual produk serupa sehingga menciptakan 

persaingan yang semakin ketat. 

4. Aneka Citra Snack belum mendata pelanggannya secara akurat, data 

pelanggan hanya didapat dari nota dan resi pengiriman produk. 

5. Tidak memiliki data pemesanan, karena data pemesanan yang didapat dari 

whatsapp tidak diarsip dan sering dihapus. 

6. Sulitnya mengenalkan makanan khas Bangka kepada orang yang berada di 

luar Bangka. 

7. Sulitnya mengetahui atau menelusuri transaksi penjualan baik dari sisi 

pelanggan maupun dari sisi perusahaan. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah ini berfungsi untuk membatasi penelitian agar tidak terlalu 

luas dan memperjelas obyek penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini 

memiliki ruang lingkup sebagai berikut : 

1. Pelanggan (customer) harus melakukan login ke website terlebih dahulu 

sebelum melakukan transaksi.  

2. Proses bisnis hanya membahas transaksi penjualan. 

3. Pemesanan dapat dilakukan apabila telah telah menjadi member atau 

memiliki akun. 

4. Pembayaran dilakukan dengan cara bank transfer, kemudian pelanggan 

lakukan konfirmasi pembayaran lewat website. 

5. Konfirmasi pembayaran ini tidak berhubungan secara otomatis dengan 

database pesanan maka perusahaan harus mengecek konfirmasi pembayaran 

yang masuk dengan transfer pembayaran yang masuk ke rekening untuk 

menghindari potensi kecurangan dari pelanggan yang belum membayar. 

6. Pengujian keamanan dari hasil perancangan tidak termasuk dalam objek 

penelitian. 

7. Tidak membahas tentang retur karena produk yang akan dikirimkan telah 
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diperiksa dengan teliti, apabila produk rusak maka retur menjadi tanggung 

jawab jasa pengiriman. 

8. Gratis ongkos kirim se- Indonesia. Namun pelanggan tidak dapat melakukan 

checkout apabila pesanan belum mencapai syarat minimum order yang telah 

ditetapkan. 

9. Pilihan jasa pengiriman barang ditetapkan oleh pihak perusahaan. 

10. Tidak membahas tentang anggaran biaya. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metodelogi 

yang bertujuan untuk mempermudah perancangan sistem yang akan dibuat sebagai 

berikut : 

 

1.5.1 Model pengembangan perangkat lunak 

Dalam merancang dan membangunan website e-commerce pada Aneka Citra 

Snack penulis mengunakan model pengembangan perangkat lunak yaitu Waterfall 

karena  metode ini cocok untuk digunakan dalam memecahkan kasus yang ada di 

Aneka Citra Snack dimana metode ini memiliki tahapan seperti system 

engineering, analysis, design, code, testing, maintenance.  

 

1.5.2 Metode penelitian  

Penulis mengunakan metode pendekatan Object Oriented yang digunakan 

untuk mempermudah pembangunan program dengan cara mengikuti model yang 

telah dipilih oleh penulis sehingga dapat menghasilkan sistem website yang object 

oriented sehingga dapat didefinisikan dengan jelas.  

 

1.5.3 Tools/Alat Bantu  

Alat bantu atau tools pemodelan sistem yang digunakan adalah Unified 

Modeling Language (UML). Dimana diagram yang akan dipakai meliputi Activity 

diagram, Use case diagram, Package diagram, Class diagram, Deployment 

diagram dan Sequence diagram. 
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1.6 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Memberikan solusi bagi permasalahan penjualan konvensional yang terjadi 

di Aneka Citra Snack menjadi bebasis website. 

2. Memberikan solusi dari permasalahan sehingga menciptakan proses bisnis 

yang memperudah transaksi penjualan secara real time. 

3. Memperluas jaringan atau area pemasaran dan mempercepat transaksi jarak 

jauh.  

4. Merancang E-commerce sebagai media pemasaran Aneka Citra Snack. 

5. Mempermudah pihak perusahaan sehingga dapat bersaing sehingga 

perusahaan dapat mengikuti trend yang up to date. 

6. Memberikan solusi sehingga pengolahan data lebih mudah dan data 

disimpan dengan baik.  

1.7 Manfaat Penelitian 

Dalam manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak terkait. 

 

1.7.1 Manfaat penelitian bagi masyarakat 

1. Dapat mempermudah pelanggan atau customer dalam mengakses informasi 

mengenai produk kapan saja dan dimana saja melalui E-commerce yang 

telah dibuat. 

2. Mempermudah pelanggan dalam melihat produk dan harga yang up to date. 

3. Mempermudah proses bisnis dan transaksi jarak jauh. 

 

1.7.2 Manfaat penelitian bagi perusahaan 

1. Mempermudah untuk mengetahui data per transaksi yang lengkap. 

2. Mempermudah dalam pendataan dan pencarian produk. 

3. Mampu melihat stock barang secara real time. 

4. Mampu melihat laporan penjualan secara real time dan up to date. 

5. Memperluas jaringan bisnis dalam menjaring pelanggan baru. 
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6. Mempermudah transaksi penjualan jarak jauh. 

7. Sebagai sarana promosi perusahaan atas produk yang ditawarkan. 

8. Memberikan solusi bagi perusahaan dari permasalahan penjualan 

konvensianal menjadi berbasis website. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika  penulisan  adalah  gambaran  secara  umum  tentang   isi  dari  

keseluruhan pembahasan dalam skripsi yang bertujuan untuk memudahkan 

pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan laporan  

skripsi ini. Dalam penyusunan laporan skripsi ini terdapat sistematika. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, masalah, batasan masalah, metode penelitian, 

manfaat dan tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.  

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang mendasari analisis dan perancangan E-

commerce  sebagai media pemasaran pada perusahaan dimana terdapat 

kutipan dari buku-buku, maupun sumber referensi lainnya yang 

mendukung penyusunan kerja skripsi ini. Berisi juga teori-teori dan 

landasan khusus yang berhubungan dengan E-commerce dan tinjauan 

penelitian yang terkait dalam penulisan skripsi. 

 

BAB II  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi yang digunakan dalam 

melakukan penelitian dimana terdiri dari 3 bagian yaitu model 

waterfall, metode object oriented, dan tools Unified Modeling 

Language (UML). 
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BAB IV   ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi tentang analisis masalah sistem yang berjalan, analisis 

hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, dan analisis sistem. 

 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran  yang diharapkan penulis 

agar laporan menjadi  lebih sempurna di masa yang akan datang. 


