
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada zaman sekarang ini kemajuan atau perkembangan teknologi informasi 

sekarang sangatlah pesat. perkembangannya semakin hari semakin meningkat dan 

persaingan pun semakin tinggi. Ditambah lagi kegiatan masyarakat sekarang sudah 

serba instan yang dimana dapat meningkatkan keuntungan bagi para bisnis. 

Teknologi informasi juga menyediakan fasilitas yang mendukung dan menjadi 

solusi akan kemudahan dalam harapan konsumen. Selain itu sebagian besar 

perusahaan mulai menggunakan teknologi informasi sebagai media pemasaran 

dengan melalui website. Aplikasi ini juga dapat diakses oleh siapa saja dan 

disediakan bagi para bisnis untuk mendekatkan produsen dan konsumen tanpa 

adanya batasan waktu. 

Permasalahan yang ada pada toko buku Pustaka Jaya Ilmu ini yaitu sistem 

penjualannya menggunakan secara offline maksudnya pembeli datang langsung ke 

toko, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan dinilai kurang efektif. Karena 

jika hanya mengandalkan sistem penjualan dengan cara tersebut maka perusahaan 

tidak akan mengalami peningkatan dan kemajuan. Selain itu juga sistem penjualan 

dengan cara ini akan mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan dan kinerja 

bagi pemilik toko dan konsumen. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba mengembangkan 

sistem informasi yang telah ada dan dari penelitian ini dapatlah judul “ Sistem 

Informasi E-Commerce Pada Toko Buku Pustaka Jaya Ilmu dengan Model 

Waterfall”. 

 

 

 

 

 



 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang Sistem Informasi E-Commerce pada Toko Buku Pustaka 

Jaya Ilmu dengan Model Waterfall? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Adapun batasan masalahnya sebagai berikut: 

1. Sistem informasi ini dibuat hanya khusus untuk toko buku Pustaka Jaya Ilmu. 

2. Hanya membahas proses yang terdapat dalam sistem pada toko buku Pustaka 

Jaya Ilmu seperti login pelanggan, daftar pelanggan, pemesan buku, informasi 

data buku dan stok buku, transaksi pembayaran penjualan, dan cetak laporan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan 

Adapun tujuan penelitian ini adalah menghasilkan suatu program sehingga pihak 

dari toko buku Pustaka Jaya Ilmu bisa mempromosikan buku – buku yang ingin 

dijual secara online. 

1.4.2  Manfaat 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Memberikan kemudahan bagi pihak toko buku Pustaka Jaya Ilmu dalam 

pembuatan laporan penjualan. 

2. Dapat memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengakses informasi 

tentang mengenai buku – buku. 

 

1.5  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 skripsi. 

Dalam penyusun skripsi terdapat sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

 

 



 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang digunakan sebagai panduan 

yang mendasari pengembangan sistem aplikasi e-commerce pada 

perusahaan dimana terdapat kutipan dari buku, maupun sumber referensi 

lainnya yang mendukung penyusunan skripsi. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian untuk sistem yang 

dirancang serta tahapan model waterfall sebagai pengembangan perangkat 

lunak, dan UML (Unified Modelling Languange) sebagai alat bantu 

pengembangan sistem yang digunakan. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan sistem informasi E-Commerce seperti 

analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis sistem, 

proses bisnis, analisa keluaran, analisa masukan, identifikasi kebutuhan, dan 

rancangan sistem.  

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang diharapkan 

penulis agar skripsi ini menjadi lebih sempurna di masa yang akan datang. 

 


