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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Internet merupakan jaringan global yang menyatukan jaringan komputer 

diseluruh dunia sehingga memungkinkan terjalinnya komunikasi dan interaksi 

antara satu dengan yang lainnya. Internet juga merupakan salah satu faktor 

pendorong untuk berkembangnya website e-Commerce. e-Commerce pertama kali 

diperkenalkan pada tahun 1994 dan digunakan untuk tujuan promosi serta 

periklanan di suatu halaman web. e-Commerce (Electronic Commerce) adalah 

proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web dan pertukaran produk, 

jasa atau informasi melalui jaringan informasi.  

Pertukaran informasi dalam e-Commerce dilakukan dalam format digital 

menggunakan sistem komputer yang saling terhubung. Adapun keuntungan dari 

menggunakan e-Commerce ialah transaksi penjualan dapat dilakukan secara 

otomatis dan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga informasi yang 

dibutuhkan untuk keperluan transaksi penjualan selalu tersedia. Keuntungan yang 

lainnya adalah produsen dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk 

keperluan pengiriman informasi dan dapat meningkatkan produktifitas. Dengan 

menggunakan teknologi informasi, e-Commerce dapat dijadikan sebagai solusi 

untuk membantu produsen dalam menghadapi persaingan dunia bisnis. 

NaddCakery merupakan toko yang bergerak di bidang pembuatan dan 

penjualan kue ulang tahun. Dengan melakukan sistem wawancara terhadap 

pemilik toko, didapatkan informasi bahwa pengolahan data barang di NaddCakery 

dilakukan secara manual/kovensinal, transaksi penjualan barang yang masih 

menggunakan kwitansi tulis sebagai bukti pembayaran, laporan penjualan, laporan 

pembelian barang, dan seluruh laporan kegiatan pembukuannya masih kurang 

terstruktur. 

Oleh sebab itu, penulis tertarik membuat sebuah website e-Commerce yang 

bermanfaat dan mampu mewujudkan semua kebutuhan yang diperlukan serta 

menerapkan user interface (kemudahan bagi pengguna). Dengan demikian, 
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penulis akan membuat skripsi dengan judul “Sistem Informasi E-Commerce 

Pada Naddcakery Menggunakan Model Fast” 

    

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

a. Bagaimana proses penjualan kue pada sistem berjalan yang ada di 

NaddCakery? 

b. Bagaimana mengatasi masalah pengolahan laporan penjualan barang dan 

transaksi penjualan barang yang masih menggunakan kwitansi tulis sebagai 

pembayaran pada NaddCakery? 

c. Bagaimana membuat dan merancang sistem aplikasi penjualan online 

berbasis web untuk NaddCakery? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang dilakukan dapat terarah dengan baik dan 

tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi 

permasalahan yang akan dibahas, yakni : 

a. Sistem infoemasi e-Commerce ini digunakan sebagai media produk/barang 

yang dijual. 

b. Sistem penjualan ini hanya membahas transaksi pembayaran melalui m-

banking, pembayaran via atm dan pembayaran tunai. 

c. Di dalam sistem tidak membahas mengenai pelayanan jasa grooming, retur 

barang, dengan batasan hanya membahas dan fokus pada pendataan 

barang/produk yang dijual. 

d. Sistem informasi e-Commerce pada NaddCakery ini berbasis web yang 

dirancang dengan perangkat lunak seperti : MySQL, XAMPP, PHPdan 

Bootstrap. 
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e. Dalam penelitian ini peneliti akan merancang aplikasi penjualan secara online 

menggunakan website, serta laporan penjualan  barang yang langsung 

berhubungan dengan database penjualan. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan membuat sistem informasi berbasis web sebgai berikut : 

a. Meningkatkan pelayanan NaddCakery terhadap konsumen. 

b. Mempermudah NaddCakery dalam penyebarluasan informasi dan promosi 

produk.  

c. Membantu NaddCakery dalam pengelolaan data menjadi terstruktur dengan 

baik.  

d. Membantu NaddCakery dan konsumen dalam layanan transaksi penjualan 

jarak jauh sehingga membantu perusahaan dalam memperluas wilayah 

pemasaran. 

Adapun manfaat dari sistem informasi berbasis web ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Ketersediaan informasi yang lebih banyak dan mudah diakses ketersediaan 

informasi produksi dan harga dapat diakses oleh pembeli, penjual, produsen 

dan distributor. 

b. Mempermudah user dalam proses pengumpulan data dan mengolah data-data. 

c. Dapat mengurangi terjadinya penginputan yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk memahami lebih jelas tentang laporan ini, maka materi-materi yang 

terdapat dalam laporan ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian dengan 

sistematika penilisan sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengeani latar belakang rumusan 

masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, metode 

penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan laporan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang landasan teori merupakan tinjauan 

pustaka, mengurangi teori-teori yang mendukung judul dan 

mendasari pembahasan secara detail landasan teori dapat berupa 

definisi-definis atau model yang langsung berkaitan dengan ilmu 

atau masalah yang diteliti. Pada bab ini juga ditulisakan tentang 

tools/sofware (komponen) yang digunakan untuk pembuatan 

 aplikasi atau untuk keperluan penlitian.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang Metodelogi penelitian terdiri dari 3 

bagian utama yaitu model pengembangan perangkat lunak, metode 

penelitian, dan tools (alat bantu dalam analisis dan merancang 

sistem informasi) . 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang proses bisnis, activity diagram, analisa 

keluaran, anaslisa masukan, indetifikasi kebutuhan, use case 

diagram, diskripsi use case, ERD (Entity Relationship Diagram), 

transformasi ERD ke LRS, LRS(Local Record Struture), tabel, 

spesifikasi basic data, rancangan layar, sequence diagram, dan 

deployment diagram. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang diambil 

dari pembahasan yang juga merupakan penyeselesaiannya serta 

saran bagi para pengguna. 

 


