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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi yang 

sangat cepat membuka peluang bagi para pebisnis untuk meningkatkan pendapatan 

dan memperluas jangkauan penjualannya. Perkembangan ini melaju begitu pesat 

setelah kemunculan internet. Internet memberikan metode baru bagi pebisnis dalam 

menjual produknya atau yang sering disebut dengan penjualan online dengan 

menggunakan E-commerce. E-commerce merupakan salah satu aplikasi yang banyak 

digunakan saat ini. Berdasarkan pemahaman hal di atas bahwa, kebutuhan terhadap 

informasi yang berkualitas tersebut dirasakan pula oleh suatu perusahaan yakni Cakra 

furniture. Pada saat ini penggunaan internet di indonesia sudah menjadi kebutuhan 

setiap hari, banyak orang menggunakan internet untuk mencari atau ingin mengetahui 

suatu informasi atau untuk membeli barang yang diinginkan tanpa langsung datang 

ketempat penjualan barang, karena mungkin kesibukan pelanggan sehingga tidak 

adanya waktu untuk pergi mencari langsung. Cakra Furniture adalah salah satu usaha 

yang bergerak dalam bidang penjualan Mabel Jati dan furniture. Cakra Furniture 

sekarang masih menggunakan sistem penjualan manual seperti halnya menunggu 

pelanggan untuk datang ke toko dan menyebarkan brosur produk yang dimiliki. Serta 

kurangnya promosi maupun iklan dari produk yang dijual oleh toko juga menjadi 

sebab dari sistem promosi yang masih menggunakan brosur yang disebarkan. 

Sehingga pelanggan Cakra Furniture hanya terbatas di kota Pangkalpinang. 

Pendataan barang pada toko juga kurang optimal karena pegawai toko melakukan 

pendataan setiap akhir bulan, kemudian memutuskan penambahan barang baru 

ditoko. Kondisi ini menyebabkan seringnya ketersediaan produk pada toko kosong, 

yang dapat menimbulakan kurangnya minat pelanggan untuk belanja di toko. Selain 

itu ada juga teknologi yang berkembang saat ini adalah SMS (short massage service) 

atau WA (Whats apps). SMS dan WA sebagai salah satu layanan seluler yang masih 
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digunakan di Cakra Furniture. Dengan adanya E-commerce ini diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja penjualan serta memperluas cakupan wilayah penjualannya 

juga dapat mengurangi biaya promosi yang sudah tersistem secara online. 

Perancangan sistem ini memasarkan produk/barang yang dijual pada Cakra furniture. 

Sistem dijalankan admin dan karyawan/bagian penjualan serta diakses oleh 

pelanggan. Perancangan sistem informasi ini juga menggunakan metode 

berorientasikan objek dan pengembangan model waterfall. Perancangan sistem 

inforamasi penjualan berbasis E-commerce  ini menggunakan bahasa pemrograman 

PHP, MySQL sebagai database, Notepad ++, sublime text  untuk mengedit suatu 

aplikasi dengan menggunakan plug-in, dan Photosop CS6 sebagai image editor. 

Dengan tools perancangan Unified Modeling Langguage (UML). Berdasarkan latar 

belakang dari pesmasalahan di atas, maka penulis ingin membuat suatu sistem 

berbasis E-commerce untuk promosi produk kepada pelanggan secara online dan 

mempermudah pelanggan mengakses informasi tentang produk yang ada pada Cakra 

Furniture. Maka penulis bertujuan untuk membuat sebuah sistem informasi penjualan 

berbasid E-commerce dengan judul “Pengembangan  Sistem Informasi E-

commerce pada Cakra Furniture dengan Model Waterfall” maka dengan sistem 

ini diharapkan proses penjualan dan promosi barang akan cepat diinformasikan 

kepada pelanggan dan juga dapat mengurangi biaya dalam hal promosi barang. 

 

1.2     Rumusan Masalah 

1.      Bagaimana cara membangun serta merancang sistem informasi berbasis E- 

commerce penjualan sehingga dapat mempermudah pelanggan untuk melihat 

produk secara up to date dan melakukan pemesanaan? 

2.     Bagaimana cara mengubah sistem konvensional sekarang menjadi sistem 

  penjualan berbasis E-commerce? 
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1.3      Batasan Masalah  

Batasan masalah dari sistem informasi penjualan berbasis E-commerce ini 

hanya mencakup : 

1.    Sistem yang dibuat berupa E-commerce penjualan yang menyediakan    

   informasi barang yang dijual di Cakra Furniture. 

2.      Sistem yang dibuat mewajibkan pelanggan untuk membuat akun dan login 

dahulu sebelum memesan barang, cetak data pemesanan, konfirmasi  

pembayaran dan laporan penjualan. 

3.     Sistem ini tidak membahas tentang keamanan E-commerce. 

4.     Penulis tidak membahas tentang ongkir. 

5.     Penulis tidak membahas retur. 

 

1.4      Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

      Berdasarkan penelitian ini juga terdapat beberapa manfaat dan juga tujuan 

yang didapatkan yaitu sebagai berikut : 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

           Berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa tujuan sebagai berikut: 

1.       Membangun sistem informasi penjualan berbasis E-commerce pada cakra 

furniture. 

2.       Memberikan solusi bagi permasalahan penjualan konvensional yang terjadi di 

cakra furniture menjadi berbasis E-commerce sehingga dapat memperluas 

pemasaran. 

1.4.2 Manfaat penelitian 

           Manfaat penelitian bagi masyarakat : 

1.      Dapat mempermudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi kapan pun 

dan dimana pun mengenai produk di cakra furniture yang terbaru 

secara up to date dan E-commerce yang telah dibuat. 

2.     Mempermudah pesanan barang melalui E-commerce tersebut. 
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    Manfaat penelitian bagi Cakra furniture : 

1.      Mempermudah mengetahui data transaksi yang lengkap. 

2.      Mempermudah memasukan data produk baru dan pencarian produk. 

3.      Sebagai sarana promosi perusahaan atas produk yang dijual. 

1.5      Sistematika Penulisan 

Pada penulisan skripsi ini, maka penulis akan membahas tentang sistematika 

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

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab 1 penulis menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah,   batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang teori-teori yang akan 

digunakan    sebagai panduan yang menuju pada analisis dan 

perancangan aplikasi E-commerce sebagai media penjualan dan 

pemasaran pada cakra furniture dan terdapat kutipan dari buku-buku, 

sumber internet, dari jurnal yang telah terpublikasikan,  menjelaskan 

tenatang tools/software yang digunakan. Serta memberikan juga 

tinjauan dari penelitian terdahulu yang terkait dengan skripsi ini. 

 

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan tentang metedologi yang digunakan, serta 

model yang   diambil dan langkah-langkah yang berkaitan dengan 

penelitian yang digunakan. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang perancangan E-commerce, analisis proses 

bisnis, sistem yang berjalan, analisa masukan dan keluaran, analisis 
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sistem usulan, deskripsi use case, analisis sistem, perancangan sistem. 

Activity diagram, Usecase diagram, Package diagram, Class diagram, 

Deploymen diagram, Sequeen diagram, ERD (Entity Relationship 

Diagram), transformasi ERD ke LRS, LRS (Logical Record 

Structure), table dan spesifikasi data. 

 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran yang sangat 

diharapkan penulis agar skripsi menjadi sempurna dan bermanfaat 

pada masa yang akan datang. 


