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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini teknologi semakin maju dan berkembang dengan sangat cepat. 

seiring dengan kebutuhan manusia semakin bertambah banyak, teknologi kini 

sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. saat ini siapa saja yang tidak bisa 

mengikuti perkembangan teknologi, maka mereka akan menjadi orang yang 

terbelakang, maka dari itu kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada 

saat ini. teknologi internet merupakan salah satu budang yang mengalami 

perkembangan yang sangat cepat, telah banyak pihak yang telah menerapkan 

teknologi ini salah satunya dalam bidang usaha perdagangan, lalu muncul 

perdagngan menggunakan internet sebagai sarana utama yaitu e-commerce. 

Penerapan e-commerce dalam dunia bisnis salah satunya adalah banyak 

bermunculan situs-situs penjualan secara online atau berbasis web. hal ini 

membawa kita dalam budaya baru dalam melakukan transaksi yang tidak lagi 

bertatapan langsung dengan penjual, melainkan membawa kita kepada transaksi 

dunia maya. 

 Markoka Vape merupakan usaha yang bergerak di bidang rokok elektrik 

atau yang biasa di sebut juga dengan vape, mereka banyak menjual macam-macam 

rokok elektrik dan liquid sebagai perasanya, toko ini sendiri melukan promosi 

hanya menggunakan media sosial dengan itu saya inggin  membangun sebuah 

website penjualan pada toko Markoka Vape agar mempermudah melakukan 

promosi barang yang di jual dan dikenal oleh masyarakat luas. 

  

 

Berdasarkan dari analisa yang ada di atas penulis tertarik untuk membangun 

sebuah aplikasi yang bermanfaat dan mudah digunakan dan di pahami oleh pemakai 
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(user). oleh karena itu penilis mengammbil judul “PENGEMBANGAN SISTEM 

INFORMASI PENJUALAN PADA TOKO MARKOKA VAPE BERBASIS 

WEB” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun sistem penjualan rokok elektrik (vape) berbasis web 

2. Bagaimana sistem pemasaran memlalui website dapat digunakan sebagai 

media promosi produk kepada pelanggan 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun hal-hal yang menjadi batasn-batasn masalah dalam pembahasan 

laporan ini adalah : 

1. Transaksi yang di terapkan dalam penjualan online ini melalui transfer antar 

bank 

2. Produk yang di jual adalah produk yang di tampilkan di katalog website 

3. Proses pengiriman barang melaluai ekpedisi pengiriman  

4. Sitem informasi penjulan ini di buat berbasis web 

 

1.4 Metode Penelitian 

Adapun model, metode, dan tools pengembangan sistem yang digunakan 

sebagai berikut : 

1.4.1 Waterfall Model 

Metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering 

dinamakan siklus hidup klasik (classic life cycle), dimana hal ini menggambarkan 

pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat 

lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna lalu berlanjut melalui 

tahapan-tahapan perencanaan (planning), permodelan (modeling), konstruksi 
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(construction), serta penyerahan sistem ke para pelanggan/pengguna (deployment), 

yang diakhiri dengan dukungan pada perangkat lunak lengkap yang dihasilkan. 

 

1.4.2 Metode OOAD (Object Oriented Analysis Design) 

Object Oriented Analysis and Design (OOAD) dan Terstruktur adalah metode 

untuk menganalisa dan merancang sistem dengan pendekatan berorientasi objek. 

Objek diartikan sebagai suatu entitas yang memiliki identitas, state, dan behavior. 

Pada analisa, identitas sebuah objek menjelaskan bagaimana seorang user 

membedakannya dari object lain, dan behavior object digambarkan melalui event 

yang dilakukannya. Sedangkan pada perancangan, identitas sebuah objek 

digambarkan dengan cara bagaimana objek lain mengenalinya sehingga dapat 

diakses, dan behavior object digambarkan dengan operation yang dapat dilakukan 

objek tersebut yang dapat mempengaruhi objek lain dalam sistem. 

 

1.4.3 Tools 

 Tools yang digunakan adalah UML (Unified Modeling Languange) yang 

terdiri dari beberapa diagram yaitu : 

a. Activity Diagram  

b. Use Case 

c. Sequence Diagram 

d. Class Diagram 

e. ERD ( Entity Relationship Diagram) 

f. LRS (Logical Record Structure) 

g. Analisa Dokumen Masukan 

h. Analisa Dokumen Keluaran 

i. Rancangan Masukan 

j. Rancangan Keluaran 

k. Rancangan Layar 

 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
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Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melihat produk dan 

membeli produk tersebut. 

2. Dapat mempermudah pengelola toko dalam membuat laporan 

3. Dapat memberikan media promosi yang sangat luas bagi pemilik usaha agar 

dapat leluasa memperkenalkan produk yang di jual 

4. Dapat memperluas penjualan dan mempercepat pemesanan dalam pelayanan 

jarak jauh 

5. Dapat memperlancar arus informasi di antara semua pihak yang terlibat 

6. Memberikan alternatif solusi yang baik atas permasalahan yang di hadapi 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada penulisan skripsi ini, maka penulis akan membahas 

tentangsistematikapenulisan 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. 
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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 

sistem usulan, deskripsi usecase, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


