
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi pada saat ini berkembang begitu pesat, mulai dari 

aspek kehidupan manusia semua menggunakan teknologi. Teknologi menjadi 

sebuah kebutuhan yang tidak bisa lepas dari gaya hidup, bahkan pada 

perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang cukup berarti 

dalam meningkatkan kegiatan usaha khususnya dalam hal pengelolaan data yang 

memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan bisnis dan dalam hal 

peningkatan pelayanan. 

Penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar 

terhadap bisnis yang kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing dalam 

kompetisi ini adalah perusahaan yang mampu menginplementasikan teknologi 

kedalam perusahaan, perusahaan-perusaahan yang termasuk dalam industri kecil, 

menengah maupun besar, yang merupakan salah satu dari sekian banyak pelaku dan 

penunjang  kegiatan ekonomi di negri ini, semakin dipacu untuk menggunakan 

teknologi  yang maju sebagai tombak untuk tetap bertahan dan memenangkan 

persaingan yang semakin hari semakin kuat. Oleh karena itu salah satu cara 

meningkatkan luas daerah pemasaran yaitu dengan menggunakan media internet 

atau website. 

E-Commerceatau biasa disebut dengan perdagangan elektronik adalah suatu 

proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan 

dari perusahaan ke perusahaan dan komputer sebagai perantaraan transaksi bisnis. 

Perkembangan tersebut diikuti juga oleh perusahaan yang berlomba-lomba 

membangun bisnis secara online. 

Butik Mokifashionshop29_  adalah toko pakaian yang menjual berbagai fashion 

yang banyak digemari oleh kaum muda di Bangka. Butik  Mokifashionshop29_  

yang beralamat di Pangkalpinang, Belakang SD Negeri 66 Lontong Pancur Pangkal 
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karena penjualan masih dilakukan secara konvensional yaitu pelanggan harus 

datang langsung ke toko dimana akan menyita waktu pelanggan yang berada jauh 

dari toko tersebut, disamping itu juga masih kurangnya bentuk area pemasaran pada 

Butik Mokifashionshop29_ sehingga menyebabkan pemasarannya harus terbatas 

pada wilayah, karena banyak juga persaingan dalam dunia fashion.  

Butik Mokifashionshop29_ ingin mempermudahkan penjualan dengan 

menggunakan E-commerce sebagai media pemasarannya. Bedasarkan beberapa 

permasalahan dan latar belakang yang telah dijelaskan, Butik  Mokifashionshop29_ 

memerlukan suatu sarana atau layanan pemasaran berbasis website (E-Commerce) 

yang bisa memenuhi kebutuhan dan bisa memudahkan perusahaan dalam 

pengelolaan produk dan transaksi, maka berdasarkan penjelasan diatas penulis 

mengambil topik / judul “Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan 

Online Pada Butik Mokifashionshop29_”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan masalah-masalah 

yang berhubungan dengan Butik Mokifashionshop29_ sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun serta merancang web E-commerce bagi butik 

mokifashionshop29_? 

2. Bagaimana membuat sistem konvesional menjadi sistem yang berbasis E-

Commerce ? 

3. Bagaimana merancang dan membuat website E-Commerce yang memudahkan 

pelanggan dalam memesan produk ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Dalam penelitian skripsi ini terdapat batasan dalam penelitian, sebagai berikut: 

1. Sistem ini hanya membahas pemesanan dan penjualan  secara online. 

2. Sistem yang dibangun website E-Commerce yang menyediakan informasi 

untuk barang yang dijual di Butik Mokifashionshop29_. 

3. Sistem ini tidak membahas tentang keamanan pada website. 
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4. Sistem ini tidak membahas tentang pengembalian produk dan pengembalian 

uang apabila transaksi sudah dilakukan. 

5. Sistem yang dibangun mengharuskan pelanggan untuk membuat akun dan login 

terlebih dahulu sebelum melakukan pemesanan. 

6. Sistem ini menghasilkan keluaran berupa Cetak Pembayaran. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Adapun tujuan dan manfaat penelitian penyusunan skripsi ini yaitu: 

1. Merancang website dimana pelanggan dapat melakukan pemesanan secara 

online. 

2. Memberi kemudahan kepada pelanggan dalam mendapatkan informasi 

mengenai produk yang dijual oleh Butik Mokifashionshop29_. 

3. Memperluas jaringan bisnis dan memudahkan dalam pelayanan jarak jauh. 

4. Membantu dan mempermudah perusahaan dalam penyebarluasan informasi dan 

promosi produk. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dan penyusunan Skripsi ini adalah sebagai 

berikut. 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang grand teori dan teori-teori yang mendukung 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, serta kerangka piker dan 

hipotesis. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang model pengembangan sistem informasi,  

metode-metode penelitian pengembangan sitem, serta alat bantu 

pengembangan sistem (Tools). 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Dalam bab ini secara umum menguraikan tentang Proses Bisnis, Activity 

Diagram, Sequential Diagram, Use Case Diagram, Deskrisi Use Case, ERD, 

Transformasi ERD ke LRS, LRS, Table dan Spesifik Basis Data. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diambil dari pelaksanaan dan 

pembahasan kerja praktek serta saran-saran yang dikemukakan. 


