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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Saat ini dengan perkembangan zaman teknologi informasi yang sangat cepat 

dimana manusia yang ada saat ini sangat mengenal dan membutuhkan dengan yang 

namanya teknologi untuk kepentingan manusia sehari-hari. Maka dengan 

perkembangan di bidang teknologi informasi ini, yang menuntut pengusaha dan 

perusahaan - perusahaan yang mereka bangun untuk menggunakan teknologi yang 

maju sebagai media untuk tetap bisa bertahan dan bersaing dalam hal bisnis yang 

ketat dan keras. Dimana perusahaan harus mempunyai kelebihannya masing-

masing agar dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi sehingga mampu 

bersaing dengan para pengusaha lainnya. Apalagi saat ini dunia telah sangat 

mengandalkan teknologi dimana banyak teknologi sudah terhubung dengan 

internet. Dengan teknologi internet ini semua orang dapat berkomunikasi dengan 

orang lain yang berada di berbagai belahan dunia dan dengan melalui internet, 

semua orang dapat menemukan informasi dan menyampaikan berbagai informasi 

yang dibutuhkan apanpun dan dimanapun tanpa tehalang jarak dan waktu. 

Goal Jersey merupakan sebuah usaha mandiri yang bergerak dibidang 

penjualan jersey tim bola dan perlengkapan olahraga lainnya seperti bola sepak, 

sepatu sepak bola, bola basket dan perlengkapan olahraga lainnya . Goal Jersey 

yang terletak di wilayah Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Provinsi Bangka 

Belitung. Goal Jersey yang didirikan pada tahun 2014. Dan proses transaksi 

penjualan masih bersifat  konvensional dimana konsumen dan pelanggan yang 

tertarik ingin membeli atau sekedar untuk melihat berbagai produk yang ditawarkan 

Goal Jersey mengharuskan mereka datang langsung ke toko. Dan jika pelanggan 

sudah memilih barang yang diinginkan untuk dibeli maka mereka harus melakukan 

pembayaran kebagian kasir. Dan setelah melakukan pembayaran maka pelanggan 

dapat mengabil barang yang telah dibeli.  



 

2 
 

Persaingan di usaha penjualan Jersey dan perlengkapan olahraga yang ada di 

Bangka yang masih  banyak yang melakukan proses penjualan secara konvensional 

dan banyak yang sudah terbiasa sehingga sulit untuk bersaing dengan toko yang 

menjual perlengkapan olahraga lainnya. Sebab di Kota Pangkalpinang sudah 

banyak toko yang menjual produk yang sama. Maka Pemilik Goal Jersey 

menginginkan agar tokonya dapat dikenal luas  yang bukan hanya di pulau Bangka 

saja akan tetapi dengan biaya yang rendah dengan menargetkan area pemasaran 

baru. Sehingga, tidak hanya pelanggan yang datang ke toko yang dapat membeli 

produk yang ditawarkan akan tetapi juga dapat dibeli oleh semua konsumen yang 

ada di seluruh Indonesia. Dan proses pendataan dan pengolahan data-datanya masih 

belum rapi sehingga data sulit dicari dan juga sering terjadi kehilangan data begitu 

saja. 

Dan oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam latar belakang  

masalah yang telah dijelaskan, Goal Jersey memerlukan sarana penjualan berbasis 

Electronic Commerce atau yang lebih dikenal dengan nama E-Commerce. Sehingga 

dapat menjadi solusi atas permasalahan transaksi penjualan produk dan pengolahan 

data agar dapat memenuhi kebutuhan dan memudahkan perusahaan atau organisasi. 

Maka dengan apa yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, penulis tertarik untuk 

merancang dan membuat sistem E-commerce yang akan dibuat dalam skripsi yang 

berjudul “RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI BERBASIS E-

COMMERCE DENGAN MODEL RAD (Rapid Application Development) 

PADA GOAL JERSEY PANGKALPINANG ”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana merancang proses bisnis sesuai dengan kebutuhan sistem di 

website “Goal Jersey” pada transaksi penjualan ? 

2) Bagaimana bentuk sistem yang masih manual atau konvensional  menjadi e-

commerce agar konsumen yang telah mengenal produk-produk dan dapat 
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melakukan pembelian produk dimanapun dan kapanpun tanpa terhalang oleh 

waktu? 

3) Bagaimana merancang dan membuat website E-commerce yang 

mempermudah pelanggan memesan produk?  

4) Bagaimana hasil analisa dari rancangan menggunakan model pengembangan 

perangkat lunak “RAD”, dengan tools menggunakan UML? 

 

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 di Goal Jersey Pangkalpinang tahun 2018. 

2) Website yang akan dibuat ini hanya membahas tentang produk yang ada di 

Goal Jersey Pangkalpinang . 

3) Sistem Informasi dirancang juga untuk cetak pesanan,  transaksi penjualan 

produk, bukti pembayaran dan laporan penjualan produk secara 

terkomputerisasi. 

4) Pemodelan dalam sistem ini menggunakan pemodelan RAD dengan 

Metodologi Berorientasi Objek dengan tools UML. 

5) Rancangan mangenai proses ongkir di tentukan langsung oleh pihak toko 

dengan biaya yang sama untuk setiap jasa pengiriman. 

 

1.4  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Dapat menyimpan dan memberikan kemudahan dalam proses pengelolaan 

data produk bagi admin atau karyawan ditempat. 

2. Meningkatkan fleksibilitas pemesanan terhadap konsumen sehingga dapat 

melihat produk dan harga up to date. 

3. Memberikan dan memudahkan konsumen untuk memperoleh informasi 

mengenai sesifikasi produk yang ditawarkan oleh Jersey Goal 

Pangkalpinang. 
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4. Memudahkan dan menghemat waktu bagi pelanggan dalam mengakses 

informasi yang berada diluar kota Pangkalpinang. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistemaitika penulisan adalah gambaran secara umum tentang isi apa yang 

terdapat dalam keseluruhan tentang pembahasan dalam skripsi yang bertujuan 

untuk memudahkan bembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat 

dalam penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini terdapat tahapan-tahapan 

sitematika sebagai berikut: 

 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan dibahas mengenai beberapa hal seperti latar belakang 

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

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori dasar sabagai yang mendasari untuk 

analisi dan perancangan E-commerce sebagai media penjualan pada 

perusahaan dimana terdapat kutipan dari buku-buku dan beberapa 

referensi dari sumber lainnya sebagai pendukung pembuatan skripsi ini. 

Dalam bab ini teori-teori dan landasan khusus berkaitan dengan E-

commerce dan tinjauan penelitian yang terkait dalam penulisan skripsi 

ini. 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan 

digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari 3 bagian yaitu 

model RAD (Rapid Application Development), metode object oriented, 

dan tools UML (Unified Modeling Language) 
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BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai hasil analisis yang meliputi definisi 

masalah, analisis sistem yang sedang berjalan, rancangan basis data 

untuk membuat database, gambaran umum sistem informasi yang akan 

dibuat, analisis kebutuhan sistem usulan. 

 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari apa yang akan dibuat 

serta saran yang diharapkan penulis agar laporan dapat lebih baik lagi 

dimasa yang akan datang. 

 


