
 

1 
 

BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan bidang teknik informatika saat ini memungkinkan semua 

bidang kehidupan manusia dapat semakin ringan dikerjakan dengan bantuan 

komputer. Terlebih dengan adanya jaringan internet yang dapat di akses di mana 

dan kapan pun. Dapat di manfaatkan oleh bisnis. Demikian halnya dengan jual-beli 

barang atau jasa yang dapat dilakukan secara online. Dengan menggunakan sebuah 

web penjualan, produk yang di jual dapat di lihat dengan mudah, di mana pun, dan 

kapan pun dengan bantuan komputer dan jaringan internet.  

Pengembangan E-Commerce membuka peluang banyak bisnis yang 

menargetkan berbagai kalangan sebagai pengguna. Kelebihan bisnis E-Commerce 

selain mudah melakukan promosi juga sangat efisien karena hanya butuh uang 

berlangganan ke internet untuk menjalankan bisnisnya. Sistem penjualan dan stok 

bagian penting dalam operasi perusahaan, baik perusahaan manufaktur dan 

perusahaan perdagangan.  

Pembuatan atau pengaturan sistem penjualan memengaruhi tingkat 

penerimaan pendapatan perusahaan, sedangkan sistem persediaan barang memiliki 

pengaruh terhadap Informasi penerimaan barang yang diperoleh dari pemasok. 

Karena itu, perusahaan harus benar-benar mengawasi dan mengendalikan kegiatan 

penjualan dan stok menggunakan sistem yang memadai, jadi target penjualan bisa 

diraih. Selain itu, cara menghadapinya menulis ke catatan penjualan membutuhkan 

waktu lama, yang menyebabkan layanan ke pelanggan menjadi lebih lambat.  

Karena itu, Rumah Ruqyah Pangkalpinang membutuhkan sistem penjualan 

dan Informasi stok barang yang dapat membantu proses dokumentasi data dan 

mengatasi masalah kehilangan data. Keberadaannya sistem komputerisasi, 

membuat proses penjualan dan stok lebih cepat. Selama ini proses pencatatan data 

penjualan dan stok barang hanya dilakukan dengan mengumpulkan nota – nota 

dalam satu waktu serta mencatatnya ke dalam buku laporan. Hal tersebu melatar 
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belakangi “Optimasi E-Commerce Pada Rumah Ruqyah Pangkalpinang dengan 

model Rapid Application Development (RAD)”.  

Permasalahan pada Rumah Ruqyah Pangkalpinang antara lain : 

1. Jangkauan pemasaran yang terbatas. 

2. Kehilangan data penjualan dan data pembelian yang sering terjadi. 

3. Pembuatan laporan dengan mengumpulkan nota-nota penjualan dan 

pembelian membutuhkan waktu yang lebih lama. 

Solusi dari masalah di atas dengan membuat Sistem Informasi di Rumah 

Ruqyah Pangkalpinang berbasis web dengan model Rapid Application 

Development (RAD). 

1.2. Rumusan Masalah 

Merujuk latar belakang masalah, maka penelitian ini fokus pada : 

1. Bagaimana cara optimasi sistem E-Commerce pada Rumah Ruqayah 

Pangkalpinang dengan model Rapid Application Development (RAD). 

2. Bagaimana mengoptimalkan media E-Commerce untuk mengurangi risiko 

kehilangan data penjualan dan pembelian. 

3. Bagaimana memperluas jangkauan pemasaran dengan media E-Commerce. 

4. Bagaimana merancang sistem E-Commerce yang memudahkan 

pengelolaan data barang dan laporan penjualan. 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam batasan masalah ini penulis membatasi konsep pembuatan sistem 

Informasi yang meliputi : 

1. Pembuatan web penjualan produk madu dan herbal sebagai media publikasi 

yang ditujukan untuk pelanggan dalam implementasi menggunakan E-

Commerce pada Rumah Ruqyah Pangkalpinang. 

2. Sistem E-Commerce pada Rumah Ruqyah Pangkalpinang ini tidak 

membahas mengenai retur. 

3. Rumah Ruqyah Pangkalpinang hanya menerima mengantar pesanan 

dengan batas seputar kota Pangkalpinang. 
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4. Penelitian hanya menggunakan metode pembayaran transfer bank yang 

sudah ditentukan. 

5. Batas pembelian produk minimal Rp. 30.000,-. 

6. Sistem dapat memberi Informasi mengenai ketersediaan produk madu dan 

herbal kepada pelanggan melalui web E-Commerce Rumah Ruqyah 

Pangkalpinang. 

7. Penelitian hanya membahas menggunakan model Rapid Application 

Development (RAD) dan struktur data serta tools  UML (Unified Modeling 

Languange). 

8. Sistem Informasi pada Rumah Ruqyah Pangkalpinang ini yang berbasis 

web yang dirancang dengan menggunakan perangkat lunak sepeti : 

MySql,PHP, Xampp, dan Framework Bootstrap dll. 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dapat 

memberitahukan tujuan dan manfaat optimasi E-Commerce pada Rumah Ruqyah 

Pangkalpinang dengan model Rapid Application Development (RAD) adalah : 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

1. Menghasilkan sistem E-Commerce berbasis web sehingga dapat 

menawarkan dan menjual barang secara online. 

2. Untuk menghasilkan sistem Informasi data barang, data transaksi dan 

laporan yang tersimpan di dalam basis data. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan Informasi lebih cepat dan tepat mengenai data transaksi 

dan data barang. 

2. Memberi kemudahan bagi konsumen untuk mengetahui Informasi barang 

dan harga barang yang ada di toko Rumah Ruqyah Pangkalpinang. 

3. Dapat memperluas jangkauan pemasaran ke luar daerah. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang di terapkan adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menerangkan teori-teori yang mendukung judul dan 

mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori berupa model 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta tentang tools 

/software untuk pembuatan aplikasi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang model RAD, metode berorientasi 

objek, dan tools  (alat bantu) yang digunakan yaitu tools  UML dan 

ERD. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan lengkap tentang gambaran umum 

objek penelitian struktur organisasi, tugas dan wewenang, analisa 

proses bisnis yang meliputi analisa kebutuhan, Activity Diagram, 

analisa masukan, analisa keluaran, Use Case diagram, deskripsi Use 

Case, perancangan sistem berupa ERD, LRS tabel, spesifikasi basis 

data, class diagram, Sequence Diagram rancangan layar.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah penulis 

lakukan dalam skripsi ini, serta memberikan saran-saran terhadap 

Optimasi E-Commerce yang dibuat agar tetap bermanfaat dan bisa 

digunakan seutuhnya dalam proses penjualan di Rumah Ruqyah 

Pangkalpinang. 

  


