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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 pembisnis untuk meningkatkan 

pendapatan dan memperluas jangkauan penjualannya. Model penjualan atau 

bisnis ikut terpengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi tersebut, 

terlebihnya dengan pesatnya pertumbuhan pengguna internet di berbagai belahan 

dunia khususnya di negara berkembang. Perkembangan ini melaju begitu pesat 

setelah kemunculan internet. Internet memberikan metode baru bagi pembisnis 

dalam menjual produknya atau yang sering disebut dengan penjualan online 

dengan menggunakan E-Commerce.  

E-Commerce adalah sebuah sistem jual beli yang bersifat online, dimana 

seorang pembeli tidak perlu selalu datang ke suatu toko ataupun perusahan untuk 

membeli suatu barang. Berdasarkan pemahaman hal di atas bahwa, kebutuhan 

terhadap informasi yang berkualitas tersebut di rasakan pula oleh suatu 

perusahaan yakni Vellashop. 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 

di inginkan tanpa langsung datang ketempat penjualan barang, karena mungkin 

kesibukan pelanggan sehingga tidak adanya waktu untuk pergi mencari langsung.  

Vellashop adalah toko baju yang berada di selindung baru gang vila putih 

gang terubuk 2 simpang pertama pangkalpinang, salah satu toko yang masih 

menggunakan sistem penjualan manual seperti halnya menunggu pelanggan untuk 

datang ke toko. Kurangnya promosi maupun iklan dari produk yang dijual oleh 

toko juga menjadi sebab dari sistem promosi yang masih menggunakan teknologi 

saat ini WA (Whats Apps) sebagai salah satu layanan seluler. Dengan adanya E-

Commerce 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 
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dijual pada Vellashop. Merancang website sistem informasi e-commerce pada 

Vellashop menggunakan PHP dan MySQL yang dapat menampilkan report atau 

laporan penjualan untuk penjual. Rata-rata para customer ingin membeli dengan 

cara mudah tanpa harus keluar rumah ataupun kantor pada saat bekerja, maka dari 

itu Vellashop memerlukan sistem yang mendukung kebutuhan para customer. 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan 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 Vellashop. Maka penulis bertujuan untuk membuat 

sebuah sistem informasi penjualan berbasis E-Commerce dengan judul “Sistem 

informasi E-Commerce menggunakan model Fast pada Vellashop Pangkalpinang 

”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari rangkaian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu: 

1. Bagaimana membuat aplikasi yang dapat membantu dalam menyampaikan 

informasi Vellashop pada konsumen? 

2. Bagaimana cara mengubah sistem konvensional sekarang menjadi sistem 

penjualan berbasis E-Commerce? 

3. Bagaimana merancang suatu website E-Commerce yang menarik sebagai 

media penjualan dan pemasaran pada Vellashop? 

 

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 Vellashop. 

2. Menyediakan informasi produk bagi pelanggan yang ingin melihat dan 

memesan produk. 
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3. Sistem pembayaran berbasis website, pembayaran dilakukan secara transfer 

oleh pelanggan dengan mengupload bukti pembayaran. 

4. Sistem ini tidak membahas tentang keamanan aplikasi E-Commerce. 

5. Peneliti tidak membahas tentang pengembalian uang apabila transaksi telah 

terjadi. 

6. Pengelola tidak membahas tentang retur barang. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang diatas, adapun manfaat dan tujuan dari 

penulisan ini adalah: 

1. Tujuan dari penelitian  

a. Menghasilkan rancangan sistem informasi penjualan berbasis E-Commerce 

pada Vellashop. 

b. Memberikan solusi bagi Vellashop terhadap masalah-masalah yang timbul 

pada sistem penjualan Vellashop. 

c. Sebagai salah satu syarat kelulusan jenjang strata satu (S1). 

d. Menghasilkan rancangan sistem informasi e-commerce Vellashop. 

2. Manfaat : 

a. Bagi Penulis 

Menambah wawasan dan kemampuan menganalisa, merancang, dan 

mengimplementasikan rancangan. Dari sini penulis akan mendapatkan 

pengetahuan serta pengalaman yang mungkin belum didapat dikampus dan 

disini juga akan lebih mengerti tentang sistem informasi yang dibangun 

serta praktek mengimplementasikannya. 

b. Bagi Vellashop 

Sebagai panduan dalam membangun sebuah sistem e-commerce. 

c. Bagi Civitas Akademik 

 Sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis. 
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1.5 Sistematika Penulisan Laporan 

Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan skripsi ini serta agar dapat 

gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai pengembangan E-Commerce 

dengan konsep FAST pada Vellashop Pangkalpinang. Maka sistematika [enulisan 

skripsi ini dibagi menjadi lima bab bahasan pokok yang terdiri dari: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam tahap ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang, 

Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, dan Sistematika 

Penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan 

teori-teori yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan 

secara detail. Landasan teori dapat berupa definisi-definisi atau 

model yang langsung berkaitan dengan ilmu atau masalah yang 

diteliti. Pada bab ini juga dituliskan tentang tools/software 

(komponen) yang digunakan untuk pembuatan aplikasi atau untuk 

keprluan penelitian. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis dapat memaparkan model pengembangan 

Sistem Informasi, metode penelitian pengembangan sistem, alat 

bantu pengembangan sistem. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang hal-hal yang terait dengan Analisa 

proses bisnis dan pengembangan E-Commerce dengan konsep 

FAST pada Vellashop Pangkalpinang, yaitu mulai dari proses 

Bisnis, Activity Diagram, Analisa Keluaran, Analisa Masukan, 

Identifikasi Kebutuhan, Use Case Diagram, Entity, Relationship 

diagram, Transformasi ERD ke LRS, LRS, Tabel dan kemudian 

sampai pada Spesifikasi Basis Data. 
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah 

penulis lakukan dalam menulis laporan skripsi ini, serta 

memberikan saran-saran terhadap analisa dan perancangan yang 

dibuat agar tetap bermanfaat dan bisa digunakan seutuhnya dalam 

bersaing didunia usaha mandiri melalui internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


