
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Aliece.Com adalah toko yang bergerak dibidang penjualan berbagai 

macam kebutuhan komputer seperti monitor, memory (RAM), printer, flahdisk, 

hardisk dan lain-lainnya. Aliece.Com telah berdiri kurang lebih 3 tahun. 

Penjualannya hanya sebatas didaerah tempatnya saja yaitu Babel tidak untuk 

diluar Babel, karena belum adanya aplikasi pendukung untuk memasarkan produk 

yang terdapat di alice net kepada masyarakat luas untuk meningkatkan 

penjualannya. 

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan perkembangan 

teknologi komunikasi dan komputer menyebabkan terjadinya perubahan kultur 

masyarakat sehari-hari dan terciptalah suatu integrasi antara komputer dan telepon 

atau sistem computer telephony word (CTI), Yang mewujudkan media baru 

berupa internet, meledaknya penggunaan internet dan teknologi world wide web 

(www atau juga sering disebut juga web) menyebabkan munculnya teknologi E-

commerce yang berbasis teknologi internet. 

Dimana E-commerce adalah membeli atau menjual secara elektronik dan 

kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet, selain itu juga dapat pemasangan 

iklan, penjualan dan pelayanan yang terbaik menggunakan sebuah web shop 24 

jam bagi pelanggannya. 

Dimasa lalu, dunia bisnis bisa melakukan aktivitas antara satu dan yang 

lainnya melalui jaringan khusus tapi pertumbuhan drastis dari internet telah 

merubah paradigma tersebut dan akhirnya menjadikannya lebih luas. Dengan 

semakin maraknya penggunaan internet, perdagangan secara elektronik dilakukan 

oleh bisnis-bisnis dengan berbagai ukuran E-commerce konfensional saat ini bisa 

dilakukan oleh pendatang baru dengan skala internasional. 

 

1.2 Perumusan Masalah 



1.2.1  Bedasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka pokok permasalahan 

yang akan dijawab dalam penelitian ini dirumuskan dengan sebuah rumusan 

masalah yaitu bagaimana untuk mewujudkan suatu sistem penjualan online 

bebasis web pada toko Aliece.Com dengan e-commerce yang sederhana sehingga 

dapat digunakan oleh semua kalangan tetapi tetap memiliki fitur yang lengkap. 

1.3 Batasan Masalah 

1.3.1 Pembuatan suatu perancangan sistem informasi penjualan online pada 

Toko Aliece.Com Berbasis Web menggunakan perangkat lunak sebagai berikut: 

Sistem Operasi Windows XP atau juga bisa menggunakan Sistem Operasi 

Windows 7, Microsoft Word, Macromedia Dreamweaver,PHP dan MySQL. 

1.3.2 Masalah yang ada dalam sistem informasi Penjualan Online Berbasis Web 

pada Toko Aliece.Com ini dibatasi pada ruang lingkup seperti: 

a. Data yang diolah hanya data barang dan data pengguna sistem informasi 

(pengguna transaksi secara online). 

b. Sistem hanya memberikan informasi barang yang tersedia saja dan proses 

pembelian barang tersebut. 

c. Sistem tidak membahas mengenai masalah  persedian barang. 

d. Pembayaran transaksi dilakukan secara offline, dimana pembeli melakukan 

transfer uang secara manaual pada rekening yang ditetapkan. 

1.4 Metode Penelitian 

Penyusunan Skripsi ini menggunakan  Metode penelitian  sebagai berikut : 

1.4.1 Pungumpulan Data 

1.4.1.1 Wawancara 

 Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah yang timbul atau 

dialami langsung oleh yang bersangkutan. Dalam kegiatan ini diajukan pertanyaan 

lisan dalam usaha untuk melengkapi data – data yang akan diperoleh. Wawancara 

dilakukan pada bagian – bagian yang terkait dengan Sistem Informasi Penjualan 

Online Berbasis Web pada toko Aliece.Com. 

1.4.1.2 Observasi 



 Penulis melakukan observasi yaitu dengan melihat secara langsung cara 

kerja bagian yang terkait dengan pencatatan hasil-hasil kegiatan yang dilakukan, 

setelah itu penulis diberikan kesempatan untuk melihat sistem yang bekerja.  

1.4.1.3 Studi Pustaka 

Dalam penulisan ini tidak terlepas dari data-data yang terdapat dari buku-

buku yang menjadi referensi seperti pedoman penulisan skripsi, diktat dan buku-

buku lain yang dapat berhubungan dengan penyusunan skripsi ini sebagai 

landasan teori untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

1.4.2 Analisa Sistem Berorientasi Objek 

a. Activity Diagram 

b. Analisa Dokumen Keluaran 

c. Analisa Dokumen Masukan 

d. Use Case Diagram 

e. Deskripsi Use Case Diagram 

1.4.3 Perancangan sistem 

Proses perancangan sistem membagi persyaratan dalam sistem perangkat 

keras atau perangkat lunak. Kegiatan ini menentukan arsitektur sistem secara 

keseluruhan. Perancangan perangkat lunak melibatkan identifikasi dan deskripsi 

abstraksi system perangkat lunak yang mendasar dan hubungan-hubungannya. 

1.4.4 Implementasi 

Perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai serangkaian program 

atau unit program. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari adanya sistem informasi penjualan berbasis web ini untuk 

mengembangkan system penjualan sebagai salah satu usaha cara meningkatkan 

penghasilan toko Aliece.Com. Dan juga mempermudah bagi masyarakat atau 

dunia luar untuk melakukan transaksi pembelian barang secara langsung dan juga 

mengembangkan pengetahuan teknologi informasi global. 

1.6 Sistematika Penulisan 



Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang 

penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah  sebagai 

berikut :  

Bab I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang deskripsi umum isi skripsi yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II  LANDASAN TEORI 

Bab ini pada bab ini berisi teori-teori yang menjadi 

landasan dan mendasari penelitian yang mendukung 

penyusunan skripsi sesuai dengan judul yang diambil. 

Bab III  PENGELOLAHAN PROYEK  

Bab ini berisi antara lain: PEP (Project Execution Plan) 

yang berisi objective proyek, identifikasi stakeholders, 

identifikasi deliverables, penjadwalan proyek (yang berisi: 

work breakdown structure, milestone, jadwal proyek), RAB 

( Rencana Anggaran Biaya), Stuktur Tim Proyek berupa 

tabel RAM (Responsible Assignment Matrix) dan 

skema/diagram struktur,  analisa resiko (project risk) dan 

meeting plan. 

Bab IV  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Bab ini membahas tentang analisis dan perancangan 

perangkat lunak, perancangan database, perancangan 

antarmuka serta penjelasan tentang perancangan perangkat 

lunak yang dibangun. 

Bab V  PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran dari sistem yang dibangun. 

 


