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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi di era sekarang ini yang begitu pesat, khususnya 

pada bagian sistem informasi, di perlukan pengetahuan tentang dunia komputer 

yang cukup. Internet sebagai salah satu kemajuan ilmu dan teknologi, disadari 

maupun tidak sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap 

individu, semua bias mengakses dan menemukan segala informasi yang ada di 

seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Tidak dapat dipungkiri bahwa internet 

sudah menjadi kebutuhan utama yang sangat membantu dan meringankan 

pekerjaan manusia dalam kehidupan sehari hari. 

Dalam dunia bisnis, internet digunakan sebagai alat penghubung yang 

sangat praktis untuk berkomunikasi antar perusahaan dan para pelanggan tanpa 

harus memikirkan antara jarak, waktu, dan lokasi. Tentunya cukup praktis dan 

sederhananya tanpa harus datang langsung untuk melakukan pembayaran ataupun 

sekedar menanyakan informasi ditempat yang membutuhkan waktu lama dan 

biaya. Keunggulan internet bagi sebuah instansi atau perusahaan juga sangat 

beraneka ragam. Internet juga dapat menjadi sarana penyaluran sumber informasi 

yang sangat bermanfaat untuk perusahaan sebagai pengembang strategi 

perusahaan, media promosi dan banyak hal lainnya. 

Hal ini ingin di terapkan di salah satu badan usaha penjualan alat music dan 

peralatan sound system di Pangkalpinang yaitu di Bengkel Sound System (BSS). 

BSS merupakan salah satu badan usaha yang keberadaannya cukup dikenal di 

masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, keberadaan perusahaan ini mulai 

tersaingi dengan adanya perusahaan penjualan lain yang sanggup menawarkan 

kemudahan baik dari segi pelayanan maupun kemudahaan dalam sistem informasi. 

Dengan merancang sebuah Company Profile yang dapat menjadi saranan 

informasi yang berbentuk melalui sebuah desain dan dapat mengkordinasikan 

segala aspek visual dari perusahaan serta ditambah dengan rancangan sistem 

informasi pemesanan produk yang proses kerjanya saat ini masih dilakukan 



 

2 
 

dengan cara pemesanan dengan datang ke toko langsung. Dalam pengelolaan 

sistem informasi perusahaan di BSS sampai saat ini masih mengunakan what’s 

app” sebagai media promosi. Berdasarkan kondisi tersebut skripsi ini penulis 

tertarik untuk mengangkat tema pembangunan perangkat lunak sistem informasi 

dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Alat Musik dan Peralatan Sound 

System di Bengkel Sound System (BSS) berbasis Web dengan menggunakan 

metode fast berbasis web”.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis 

merumuskan masalah-masalah yang akan dibuat meliputi : 

1. Bagaimana mempermudah akses terhadap informasi dan pelayanan Bengkel 

Sound System ? 

2. Bagaimana cara mengubah sistem sekarang menjadi sistem penjualan 

berbasis e-commerce pada Bengkel Sound System ? 

3. Bagaimana merancang suatu website e-commerce yang menarik media 

penjualan dan pemasaran pada Bengkel Sound System ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Seperti yang telah dijelaskan pada identifikasi dan rumusan masalah, 

sehingga didapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai 

berikut : 

1. Sistem ini hanya di akses di Bengkel Sound System yang terlibat dalam 

penggunaan sistem ini hanya admin, konsumen, 

2. Terdapat admin yang mengatur dalam pengelolaan informasi.  

3. Isi website ini adalah company profile dan informasi umum tentang Bengkel 

Sound System baik berupa wacana maupun gambar dengan ditambahkan 

sistem penjualan alat musik dan peralatan sound system didalamnya. 

4. Pembahasan hanya pemesanan barang secara online, tidak membahas 

pemesanan secara langsung. 
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5. Pembahasan hanya pemesanan barang alat musik dan peralatan sound 

system 

6. Tidak menerima retur barang dari costumer. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penilitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Untuk dapat merancang sistem informasi penjualan alat musik dan peralatan  

sound system dan membangun perangkat lunak pada Bengkel Sound System, 

2. Memberikan solusi bagi Bengkel Sound System terhadap masalah-masalah 

yang timbul pada sistem penjualan alat musik dan peralatan sound system.  

3. Membantu Bengkel Sound System dalam mempromosikan dan menjual 

produk kepada konsumen.. 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi konsumen, untuk mempermudah konsumen dalam mencari informasi 

penjualan barang, dan mempermudah sistem pembelian alat musik dan 

peralatan sound system tanpa harus jauh-jauh datang ke toko di Bengkel 

Ssound System.    

2. Bagi perusahaan, untuk meningkatkan eksistensi Bengkel Sound System 

dikalangan masyarakat luas dan pengetahuan masyarakat akan informasi 

yang ada. 

3. Bagi penulis, manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan kerja 

terutama dalam proses pengelolaan data dan yang lebih penting adalah 

bagaimana menerapkan teori-teori yang didapatkan pada saat perkuliahan 

didunia nyata dengan menyediakan sistem yang dapat mempermudah dalam 

proses pemesanan penjualan alat musik dan peralatan sound system di 

Bengkel Sound System. 

 

1.5 Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan laporan adalah gambaran secara umum tentang isi 

dari keseluruhan pembahasan dalam skripsi yang bertujuan untuk memudahkan 
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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 ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan masalah, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori dasar yang mendasari analisis dan perancangan 

E-commerce pada perusahaan dimana terdapat kutipan dari buku, 

maupun sumber referensi lainnya yang mendukung penyusunan 

skripsi. Berisi juga teori-teori dan landasan khusus yang 

berhubungan dengan E-commerce dan tinjauan penelitian yang 

terkait dalam penulisan skripsi. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dirancang, 

metode peneltian dalam pengembangan perangkat lunak, dan alat 

bantu pengembangan sistem 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan masalah sistem yang berjalan, 

analis hasil solusi, analis kebutuhan sistem, analis sistem, 

perancangan sistem dan pengujian sistem. 

BAB V PENUTUP 

  Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang  

  diharapkan penulis agar skripsi ini menjadi lebih sempurna di masa 

  yang akan datang. 


