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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sejalan dengan semakin cepatnya laju perkembangan bidang teknologi, 

perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri kecil, menegah maupun 

besar, yang merupakan salah satu dari sekian banyak pelaku dan penunjang 

kegiatan ekonomi di negeri ini, semakin dipacu untuk menggunakan teknologi 

yang maju sebagai senjata untuk tetap bertahan dan untuk memenangkan 

persaingan yang kian hari terasa ketat dan keras, ini juga yang ingin dilakukan 

oleh perusahaan CV.Menara Nusantara Pratama. CV.Menara Nusantara 

Pratama adalah distributor perdagangan yang bergerak dalam mendistribusikan 

sejumlah bahan pokok kebutuhan sehari-hari (sembako) atau rumah tangga di 

wilayah Pulau Bangka khususnya wilayah Kota Pangkalpinang dan wilayah 

sekitarnya, adapun produk-produk yang ada diantaranya : minyak goreng, gula 

pasir, tepung terigu, beras serta lainnya.  

 Dalam mendistribusikan produk yang ada masih dilakukan dengan 

menggunakan salesman yang langsung melakukan pencatatan pemesanan 

(order) produk tersebut kepada outlet atau toko langganan yang biasa 

melakukan transaksi pembelian produk serta pembayaran dari nota produk 

masih dilakukan dengan pembayaran secara tunai yang nantinya ditagih pada 

saat barang selesai diantar dan menandatangani nota pembelian barang  dan 

belum bisa menggunakan sistem transfer serta jika ada outlet ataupun 

konsumen baru yang mau melakukan transaksi pembelian tidak dapat 

dilakukan karena sistem pembelian hanya untuk outlet yang telah terdaftar saja, 

maka dari itu masih terdapat kendala dalam hal tersebut. Serta dengan sistem 

yang konvensional diatas, perusahaan mengalami adanya kendala dalam hal 

penjualan barang lebih luas terhadap konsumen di Pulau Bangka seperti 

pemasaran barang terhadap pelanggan yang terbatas pada outlet-outlet 

langganan saja. Sehingga penyampaian informasi tentang penjualan, harga 
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produk mengalami kenaikan atau penurunan harga masih sebatas konvensional 

tanpa ada perubahan informasi secara real-time. Dengan adanya masalah 

tersebut CV.Menara Nusantara Pratama merasakan adanya dampak dalam hal 

finansial maupun non finansial seperti keuntungan yang tidak maksimal, 

loyalitas pelanggan yang kurang, daya saing perusahaan kurang maksimal dan 

lain sebagainya. 

Dari hal tersebut dapat diketahui atau disimpulkan bahwa solusi yang 

diajukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengembangkan bisnis 

penjualan yaitu E-Commerce. E-Commerce merupakan suatu kontak transaksi 

perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. 

Untuk menciptakan keunggulan dibandingkan dengan para pesaingnya maka 

pelaku usaha membutuhkan e-commerce yang baik untuk memenangi 

persaingan yang ada. Tujuan e-commerce pada umumnya memudahkan 

konsumen untuk membeli produk secara online sehingga memberikan produk 

dengan mutu yang baik, harga yang lebih kompetitif, informasi produk yang 

lebih cepat, dan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan para 

pesaingnya. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan transaksi 

melalui e-commerce adalah untuk meningkatkan pendapatan dengan 

menggunakan penjualan online yang biayanya lebih murah dan juga sekaligus 

biaya-biaya operasional seperti kertas, pencetakan katalog, serta pembayaran 

yang dapat dilakukan dengan sistem transfer dan kartu kredit. Sehingga 

memudahkan pembayaran yang cepat dan efisien. 

 Berdasarkan latarbelakang di atas, maka penulis mengembangkan website 

e-commerce untuk mempermudah pengguna ataupun outlet  dalam transaksi 

kapan dan dimana saja. Dari penelitian ini, penulis mengangkat judul 

“RANCANG BANGUN WEBSITE E-COMMERCE PENJUALAN 

PRODUK ONLINE DENGAN MODEL WATERFALL (STUDI KASUS 

PADA CV.MENARA NUSANTARA PRATAMA).” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang 

dapat disimpulkan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan website e-commerce pada CV.Menara Nusantara 

Pratama, sehingga dapat mempermudah perusahaan dalam memasarkan 

dan menjual produk tersebut? 

2. Bagaimana mempublikasikan informasi produk-produk yang ada di dalam 

website e-commerce? 

3. Bagaimana membuat website e-commerce yang akan dapat membantu 

melakukan penyampaian informasi produk kepada konsumen/outlet serta 

cara melakukan pembayaran tersebut? 

4. Siapa saja pihak yang terkait dalam melakukan pembaharuan dan akses 

dalam website e-commerce tersebut? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

ditemui sejumlah  batasan masalah dalam pembuatan sistem ini, yaitu : 

1. Penyajian dalam informasi penjualan online ini meliputi : tentang 

informasi jenis produk dengan fasilitas informasi pemesanan, konfirmasi 

pembayaran serta cek produk atau item. 

2. Proses order barang ditampilkan pada website hanya sampai dengan proses 

pembayaran yang harus dilakukan oleh konsumen. 

3. Rancang Bangun Website E-Commerce ini menggunakan data yang 

diperoleh dari perusahaan CV.Menara Nusantara Pratama. 

4. Sistem ini membahas tentang pemesanan dan penjualan barang berbasis 

on- line. 

5. Website e-commerce  hanya mencakup wilayah dari Pulau Bangka serta 

dikelola oleh pihak CV.Menara Nusantara Pratama. 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dengan maksud dan tujuan tentang apa yang 

akan dibuat, yang nantinya akan mencapai hasil yang diinginkan serta 

memberikan manfaat yang didapat. 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan bahwa sistem informasi 

website e-commerce ini dapat mendukung tercapainya tujuan sebagai berikut : 

1. Memberikan kemudahan serta kenyamanan terhadap konsumen dalam 

mendapatkan informasi maupun dalam membeli produk yang dijual pada 

CV.Menara Nusantara Pratama. 

2. Membuat suatu website dimana pelanggan/konsumen dapat melakukan 

pemesanan secara online sehingga lebih efisien. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Serta dalam hal ini penelitian yang ada juga memberikan hasil manfaat 

yang diperoleh yakni sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan mampu mendapatkan keuntungan yang signifikan dari adanya 

kemudahan transaksi yang ada dengan penambahan platform website 

penjualan produk online, serta perusahaan lebih cepat serta mudah 

mendapat konsumen, tanpa terhalang batasan wilayah serta dapat 

memberikan efisiensi biaya.  

2. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa mampu melakukan penelitian dan perancangan sistem ini, 

sehingga mahasiswa dapat membandingkan antara teori yang didapat dalam 

perkuliahan dan praktek yang sesungguhnya. Pada prinsipnya penelitian ini 

merupakan suatu penerapan antara teori menjadi praktek, maka berikut 

diuraikan kegunaan penelitian bagi akademis dan praktis. Dan juga 

Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir/skripsi pada 

program studi sistem informasi STMIK Atma Luhur Pangkalpinang. 
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3. Bagi Kampus STMIK Atma Luhur 

Sebagai bahan tambahan referensi bagi kampus apabila nantinya penelitian 

ini akan dikembangkan secara lebih lanjut oleh peneliti-peneliti lainya di 

dalam maupun diluar lingkungan kampus. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan skripsi ini disusun di dalam beberapa bab dan setiap 

dari bab terdiri dari sub-sub yang tersusun dengan garis-garis besar sebagai 

berikut:  

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, membahas tentang penjelasan mengenai latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori terdiri dari teori-teori pendukung dalam judul 

penelitian, dijelaskan pada pembahasan yang detail, serta meliputi 

tinjauan pustaka. Serta dalam bab ini membahas yang berkaitan 

dengan tools/software (komponen) yang digunakan pada proses 

pembuatan website e-commerce atau keperluan dari penelitian. 

 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini terdiri atas 3 bagian utama yaitu model pengembangan 

perangkat lunak, metode pengembangan sistem serta metode 

pengembangan sistem dan tools (sebagai alat bantu dalam proses 

analisis dan merancang sebuah sistem informasi). 

 

BAB IV: PEMBAHASAN 

Pada bab ini, dijelaskan diantaranya adalah struktur organisasi 

perusahaan, analisis masalah sistem berjalan, analisis hasil solusi, 

analisis kebutuhan sistem usulan, analisis sistem dan perancangan 

sistem (dalam menjelaskan tentang model, metode, dan tools yang 
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harus dipaparkan sesuai dengan uraian peristiwa) serta implementasi 

sistem. 

 

BAB V: PENUTUP 

Pada bab ini, berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran 

yang diambil dari si penulis agar menghasilkan sistem informasi 

website e-commerce yang efektif dan efisien dan pembangunan atau 

kelanjutan pengembangan dari penelitian ini. 


