
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang sangat

cepat,seiring dengan kebutuhan manusia yang juga terus bertambah. Teknologi vb

yang tidak biasa mengikuti perkembangan teknologi, maka dapat dipastikan akan

menjadi orang terbelakang.

Pecah Belah Center merupakan bidang bagian perusahaan yang menjual

perlengkapan sehari-hari seperti peralatan rumah tangga,dan kebutuhan sehari-

hari lainnya. Sistem penjualan yang digunakan di Pecah Belah Center saat ini

masih menggunakan aplikasi berbasis dekstop. Dengan menggunakan aplikasi

tersebut maka lingkup penjualan dan promosi pun masih kecil. Solusi yang

diajukan untuk mengatasi masalah Pecah Belah Center untuk mengembangkan

penjualannya yaitu E-Commerce.

E-Commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara

penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. 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 atau struk bukti pembayaran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengembangkan e-commerce

untuk mempermudah pengguna dalam transaksi. Dari penelitian ini, penulis

mengangkat judul “MODEL PENGEMBANGAN SISTEM  PERDAGANGAN

ELEKTRONIK BERBASIS WEB DENGAN METODOLOGI OOAD STUDI

KASUS: PECAH BELAH CENTER PANGKAL PINANG”.
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1.2 Perumusan Masalah

Dengan pengamatan dan penelitian sistem yang berjalan di PECAH

BELAH CENTER, maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah,

yaitu :

Bagaimana mempromosikan barang yang di jual agar di kenal masyarakat luas ?

Bagaimana membuat sistem convensional menjadi E-commerce agar konsumen

yang telah mengenal produk dari toko Pecah Belah Center dapat mempermudah

melakukan pembelian kapan saja dan di mana saja tanpa terhalang oleh waktu ?.

Bagaimana membuat suatu website E-commerce yang memiliki tampilan menarik

sebagai media informasi dan pemesanan pada Pecah Belah Center untuk

meningkatkan peluang pasar ?.

Bagaimana hasil analisa dan perancangan menggunakan model pengembangan

perangkat lunak “ OOAD”, metode berorientasi objek, serta tools menggunakan

UML (unified modeling language)

1.3 Batasan Masalah

Sistem yang di buat adalah sistem penjualan berbasis website yang dapat

membantu perusahaan meninggkatkan target pemasaran yang meksimal dan

mudah dari sistem yang akan di kembangkan dari pada sistem yang sebelumnya

dilakukan secara konvensional. Maka ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Kustomer

Kustomer harus melakukan login ke website terlebih dahulu sebelum

melakukan pemesanan. Pemesanan hanya dapat di lakukan oleh

pelanggan yang telah terdaftar. Oleh karena itu, sistem ini di lengkapi

fasilitas pendaftaran dan login member agar proses pemesanan dapat di

lakukan.

2. Sistem manajemen transaksi

Sistem manajemen data E-commerce yang di simpan pada database

melalui operasi pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman

yang di tampilkan melalui website.

3. Informasi pemesanan produk
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Pelanggan dapat melihat produk dan memesan sesuai kriteria yang di

inginkan. Hal ini memperlancar transaksi pelanggan untuk mengetahui

informasi produk, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman.

4. Keamanan

menggunakan hak login pada admin untuk manajemen sistus serta login

member agar bias melakukan pemesanan. Penulis tidak membahas

administrator karena hanya focus pada orientasi pelanggan.

5. Manajemen pembayaran

Pemilik menyediakan nomor rekening dengan sistem pembayaran melalui

transfer rekening bank.

6. Manajemen pengiriman

Layanan pengiriman menggunakan jasa pengiriman perusahaan Pecah

Belah Center.

7. Pengolaan retur barang

Barang yang mengalami kerusakan, maka barang akan di tarik kembali

oleh pihak perusahaan dan akan diganti dengan cacatan pelanggan sudah

melakukan komplain.

1.4 Tujuan Penelitian/Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Meningkatkan fleksibilitas pemesanan sehingga dapat melakukan

transaksi di mana saja dan kapan saja.

2. Memberikan solusi bagi permasalahan penjualan secara konvensional pada

Pecah Belah Center.

3. Memperluas jaringan bisnis dan mempercepat layanan jarak jauh.

4. Mempermudah pihak perusahaan untuk meningkatkan persaingan antara

bisnis online lainnya dari waktu ke waktu.

5. Mempermudah kustomer dalam mengakses informasi terbaru pada Pecah

Belah Center.
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1.5 Sistematika penulisan Laporan

Sistematika penulisan adalah gambaran secara umum isi dari pembahasan

dalam skripsi yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur

pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi

ini terdapat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 ini akan di bahas mengenai latar belakang

masalah,perumusan masalah, batasan masalah, tujuan/manfaat

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab 2 Berisi tentang teori dasar yang mendasari analisa dan

perancangan E-commerce pada perusahaan di mana terdapat

kutipan dari buku, maupun sumber referensi lainnya yang

mendukung penyusun skripsi. Berisi juga teori-teori dan landasan

khusus yang berhubungan dengan E-commerce dan tinjauaan

penelitian yang terkait dalam penulisan skripsi.

BAB III ANALISA SISTEM YANG BERJALAN

Bab 3 ini menjelaskan tentang pembahasan mengenai model yang

akan digunakan,yang terdiri dari model pengembangan metodologi

penelitian untuk sistem yang di rancang serta tahapan model

OOAD sebagai pengembangan perangkat lunak, metode

berorientasi objek dalam pengembangan perangkat lunak, dan

UML (unified modeling language) sebagai alat bantu dalam

penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang analisa masalah sistem yang berjalan,

analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan, analisis

sistem, perancangan sistem, dan pengujian sistem.
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BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang di harapkan

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


