
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perkembangan teknologi sistem komputerisasi, pemanfaatan di 

bidang teknologi informasi dalam sistem penjualan sangat diperlukan. Dengan 

berbagai kelebihan-kelebihan yang tentunya akan meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas kerja dari suatu perusahaan.  

Teknologi komputer dapat digunakan dalam berbagai bidang, salah satunya 

pada bidang sistem informasi, sistem informasi merupakan kombinasi dari 

teknologi informasi dan aktivitas manusia untuk mendukung operasi dan 

manajemen. Sistem informasi juga merupakan salah satu peran terpenting dalam 

melakukan kegiatan operasional bagi sebuah instansi/perusahaan yang digunakan 

untuk mengolah mengumpulkan dan menyediakan informasi dengan tujuan untuk 

membantu menunjang efektifitas kerja.  

PT. Sari Tanjung Tera Cipta (STTC) merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang penjualan produk-produk seperti kopi, rokok dan korek api. Dari hasil 

wawancara dengan pihak perusahaan, maka didapat informasi tentang sistem 

penjualann barang yang masih dilakukan secara manual mulai dari kwintansi, 

transaksi penjualan barang, bukti pembayaran, laporan penjualan barang dan 

laporan pembukuan masih kurang menggunakan metode manual dan belum 

terstruktur. 

Dengan adanya penjualan berbasis website ini maka diharapkan konsumen 

atau pelanggan akan semakin nyaman dengan layanan sistem pembelian produk 

secara online. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul 

“SISTEM INFORMASI E-COMMERCE PADA PT. SARI 

TANJUNG TERA CIPTA (STTC) PANGKALPINANG” 

 

 

 

 



 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membangun serta merancang web E-commerce bagi PT. Sari 

Tanjung Tera Cipta (STTC)? 

2. Bagaimana membuat sistem yang masih manual atau konvensional  menjadi 

E-commerce? 

3. Bagaimana merancang dan membuat website E-commerce yang 

mempermudah pelanggan memesan produk? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini lebih terarah dan 

memudahkan dalam pembahasan, maka ada beberapa batasan masalah, yaitu: 

1. Riset dilakukan diPT. Sari Tanjung Tera Cipta (STTC) Pangkalpinang. 

2. Sistem yang dibangun berupa website E-commerce yang menyediakan 

informasi untuk produk yang dijual di PT. Sari Tanjung Tera Cipta (STTC) 

Pangkalpinang . 

3. Pemodelan dalam sistem ini menggunakan pemodelan Waterfall dengan 

Metodologi Berorientasi Obyekdengan tools UML. 

4. Sistem Informasi dirancang juga untuk mencetak laporan kwintansi,  

transaksi penjualan barang, bukti pembayaran dan laporan penjualan barang 

secara terkomputerisasi. 

 

1.4 Tujuan/Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Membangun sistem informasi E-commerce pada PT. Sari Tanjung Tera 

Cipta (STTC) Pangkalpinang. 

2. Memberikan dan memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi 

mengenai sesifikasi produk yang ditawarkan oleh PT. STTC Pangkalpinang. 

3. Memperluas jaringan bisnis dan memudahkan dalam pelayanan jarak jauh. 



 

 

1.5 Sistem Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan akan dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut: 

BAB 1  PENDAHULUAN 

Dalam bab 1 ini akan dijelaskan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan/manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB 2  LANDASAN TEORI 

Bab 2 berisi tentang mengenai tinjauan penelitian dan teori-teori 

yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail 

yang akan digunakan dalam penerapan tentang e-commerce, 

tinjauan studi penelitian dan teori lainnya yang berhubungan 

dengan judul skripsi yang diambil. 

 

BAB 3  ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 

Bab 3 berisi tentang pembahasan mengenai model yang akan 

digunakan, yang terdiri dari model pengembangan perangkat 

lunak, metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak 

dan tools (alat bantu dalam analisi dan perancangan sistem 

informasi). 

 

BAB 4 PEMBAHASAN 

Bab 4 berisikan uraian mengenai hasil analisis yang meliputi 

definisi masalah, analisis sistem yang sedang berjalan, gambaran 

umum sistem informasi yang akan dibuat, rancangan database, 

rancangan layar, serta kelebihan dan kekurangan sistem informasi 

yang akan dibuat. 

 

BAB 5  SIMPULAN DAN SARAN 



 

 

Bab 5 ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari 

implementasi sistem, serta saran-saran untuk pengembangan sistem 

di masa mendatang.  
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